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ভূমিকা | 

পাস 

ইংলগু, ফান্সি, জর্মাণি ইটালি প্রভৃতি ইফরোপখণ্ডের কি নব্য 
কি প্রষচীন অনেক পণ্ডিতেরাই সংস্কতভাঁষার রচনা প্রণাঁলীর উৎকর্ণ 

প্রতিপাদন করিয়াছেন! বিশেষতঃ সংক্কতভীষাঁয় ক্তবিদা জঙ্গদয় 

ব্যক্তিনাঁত্রেই এরপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, এ ভাঁষাঁষ যে প্রকার 

আতিম্নখকর সুমধুব পৰ্ধিনাঁদ অকল দেখা যায় সেকপ আ'র প্রা 

কোন ভাঁষাঁতেই হর্টিগেচির কয় লাঁ। মন মহ।কবি কাঁলিদাঁনের 

'্বতাবোক্তিপরিপুর্ণ গ্রন্থুনকল অধ্যয়ন করা যায় ততকালে মনোৌমধো 
অভূতপুর্দ আনন্দ অনুভূত হইতে থাঁকে। যখন করিবর ভবভূতির 
ভখবগর্ভ প্রগাঢ় রচনা আবণগৌচর করা যায় তশুকাঁলে উহ! যেন কর্ণ- 
হরে অনবরত মধুবারা বর্মণ করিতে থাকে । অংস্তভাষাষ শঙ্দশ্লেষ 
এ অর্থশ্লেবের যেরূপ প্রার্ষা ও মাধুর্য মেইরূপ আর কোল ভাষাতেই 

দেখিতে পাওয়া ঘাঁ না। সংক্কতগ্রন্থকর্তারা শবদর্মেষ ও অর্থশ্নেষ 

লইযা স্থানে স্কানে অলেখকিক কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন | 
ভাহাঁদিশের কষ্পনাশক্তিও অতি চমত্কাঁর। কাঁদশ্বরী পাঠে কোন 
সহ্ৃদয় বাক্তিন অন্তঃকরণ আনন্দ প্রবাহে উচ্ছলিত না হয়, কৌন 

অন্গদয়ই বা উহার ভূয়সী প্রশংস। না করেন | 

সহস্ক তভাবাঁয় কোন বিষয়ই অশ্নলভ নহে; কি কাব্য কি অল- 
'্সার কি ইতিহাস কি দর্শন কি রাজনীতি কি শিপ্প ইহাঁতে সকল 
বিষয়েরই বুলপ্রচাঁর নয়নগোচর হুইরা থাঁকে। তগ্বাধো কাব্যই সম- 
ধিক উত্কষ্ট। পূর্বতন সংস্কৃতগ্রন্থকাঁরেরা কাব্যরচনা করিয়া যে কি 
অপূর্ব পাঁডিত্য প্রকাশ কবিয়া শিযাছেন তাহ|! অক্রেশে সাঁদারণের 

অন্তঃকরণে অষ্ষিত করা বড় সহজ নছে। সংস্কহকাব্যে বিলক্ষণ 

অধিকাঁর না জন্মিলে দেইটি অনুভব করা অতিশয় সুকঠিন | 



আঁনরা এই আগ্রুবেরধখুকবদহশ পরিহার করিবার নিমিত্ত এই 

বিবিধপু ডা ্াঃ কাণ্ডে: ইত্াসং গ্রন্থ প্রকাঁশ করিতে 

মানস করিয়াছি। পূর্বতন খ্রন্থুক(রদিণের রস [শসন্দর্ভের অবিকল 

অনুবাদ করাই সাঁটিত্যসং গ্রহের প্রধ,ঘ উন্দেশ্য | এই উদ্দেশ্য 

পিদ্ধ করিতে হইলি ভাষার লালিত্য রঙ্গ কর। অতিশয় নবকঠিন ? 

কিন্ত সাহিতাং গুহ তদ্বিবয়ে কত রঃ রুতকার্ধা হইবে তাহা সহ্গদয় 

পাঠকমগুলর বিবেচনার উপর সনর্পিত হইল | এক্ষণে সংস্কৃত হইতে 

বাদ্দলভষ্বাঁৰ অন্নবাঁদিত হইসা বিস্তর গ্রন্থ প্রচার হইতেছে বটে 

কিন্ত মুগ্রসিদ্ধবিদাসাগর মহাশধ ও ভিশ্যত বাকু কাঁলীপ্রমন্ন মিংহ 

মহোদয়ের অনুবাপিত মহাঁগারত ব্যতিরেকে অবিকল অনুবাঁদিত 

গ্রন্থ প্রায় দৃর্টিগে চর হয় না| উীহালা মহাভারতের মূললিত অন্তু- 

বাদ করিয়া লোকের অন্তঃকরণে অশিকল অনুবাদের এমনি একটি 

আঁদর ৭ গৌরব বদ্ধমূল করিল! দিয়াঁক্ষেন যে এপগে বাঁজাল! ভাঁষাঁষ 

ডি ন্যুর অবিকল 4 ডি জন্য রা ব।লণ+ 

হম্মুত আরারহূত্হ রর টি অন্থবাদ একাশ ৬ 

লাম 

্ পাতত 
রি 

হইল | 

বিবিপণুস্তক নি তে দে গন অঙ্গুবাদিত হইবে তাহা, 
ছি 
হহ€ 

প্রত 

সটীক হ 

প্রকাশ কর! ধাইবে। ফোন মংস্ৃত গ্রন্থ জনুবাদিত হইলে মূলের 

সহিত তাহার অন্নবাদের বত দূর সেবসাদৃশ্য রহিয়াছে, ইহ] দেখি- 

বার নিমিত্ত অনেকেই বৌতহলপরবশ হইয়া থাকেন; এতদ্যতীত 

কোন সংক্ষত্রন্থ নংগ্রুহ করিয়া রাখিবার মানস হইলে তাহা বুমূলা" 

সাপেক্ অথবা দবুখ্রাপা বলিপাঁ অনেকে কঘ করিতে পারেন না। 

ভীছাঁদিগের এই অভান্টিও নিরাঁকরণ কর! খিবিপ৭ভ্তকপ্রকীশিকার, 

আর একটি উদ্দেশ্য । 

এক্ষণে যে সন্ল খ্ীন্থের বন্ছল প্রচার আছে আমরা অগ্ত্রে তাহাঁরই 

অনুনাদে প্রধন্ হইলস। তশ্বাপ্যে মহাঁকবি চিলির রখ" 

লে মূল ৪ টীকা এবহ টীকা শুন্য টি স্বমূলের সহিত 

যে হলের তীকা আছে সেই টীক) ভাতার মর্গে হউক, ৪ আর স্বতন্ধরূপেই 
হউক ওকাঁশ করা যাইবে । 
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শাহ সর্ব্বোৎকষ্ট। বিদ্বাসাঁগর মহশিয় স্বরচিত অংস্কৃতভাষা? 

ও সংস্কতসাহিত্যশীজ্ব্ষয়ক প্রস্তীবে এ সর্রবোতক্ষ্ট মহাঁকাঁব্যের 

ঘে ওণাঁনুবাদ করিয়াছেন এবং ততএসঙ্গে কালিদাসের যে অলৌকিক 

কাবত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, পাঁঠকবর্ণের বিদিতার্থ এন্থলে তাহা 

অবিকল উদ্ধত করা গেল| 

্ সংস্থ তভাযাঁয়যত মহাকাব্য আঁছে কাঁলিদাঁসপ্রণীত রঘুবংশ 

নেই সর্বাপেক্ষা সর্দাংশে উৎ্কুদ্ট | কাঁলিনান কীদৃশ কবিত্বশক্তি- 

সম্পন্ন ছিলেন, বর্ণন1 করিয়া অন্যের দদয়ন্গম করা ছুঃমাপ্য। খাহারা 

কাব্যের ষথার্থরপ রসাস্বদে অনিকারী মেউ অঙ্গরয় মহাশয়েরাই 

রুবিতে পাঁরেন কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া উুঘগুলে অবতাঁ 

হইয়াতিলেন। তিনি সর্কবোত্কট মহ!কাব্য, সর্ববোৎকট খগ্ডকাঁব্য, 

সর্প ত্রুষ্ট নাটক লিখিয়া থিয়াঁছেন 1 বোধ হয বেন দেশের কেনি 

কবি জাঙাদিগের কালিদাঁসের ন্যায় দকলবিষয়ে সান মৌভাগ্য- 

শ।লীও ক্ষমতাঁপন্ন ছিলেন দাঁ। 

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াঁছিলেন, স্ররচিত কাবা- 

সমূহে সেই শক্তি সম্পর্ণরূপ প্রদর্শিত করিয়া শিশীছেদ। ভাতার 

বর্ণনাসকল পাঁঠি করিয়। চমহরুত এ মোহিত হইতে হস। আাহাতে 

অভ্যক্তির সংশ্রবশীত্র দেখিতে পাওয়া বাদ না, আদ্যোপান্ত স্বভা- 

বোক্তি অলঙ্কারে অলগ্গুত। কন্ততঃ এবংনিদ অদ্পুর্ণদগ এভীবামু- 

ধাঁনিনী ও একান্তদ্বদয়গ্রীহিণী বর্ণন| অং্কতভাষায় ভর দেখিতে 

পাওয়| যায় না। কালিদামের উপমা অতি মনোহর * বোধ হয় কৌন 

দেশের কৌন কবি উপনাঁবিষয়ে কাঁলিদ।মের সদৃশ নহেন। তিনি 

এরূপ মংডেফপে, ও এরূপ লোকনিদ্ধ বিষয় লইগ্া, উপমা জটলল 
করেন সে পাঁঠকমাত্রেরই অনায়।নমে ও আর্িমীত্র উপদান ও উপ- 

মেয়ের সৌসাদৃশ্য ছদয়ঙগয হঘ | ভার রচনা সংস্কতরচনার 

আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়ান্ে। ধীঁহাঁরা ভাহাঁর পুর্বে সংন্্তরচন] 

করিয়াছেন, কি কবিকি অন্যান্য গ্রন্থকার, কাহারই রচল1 উহার 
রচনার ন্যাম চমত্কারিণী ও মনোহারিণা নছে। তাহ: রচনা সরল 

মধুর ও ললিত | তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরিবন্মহ শব্দ 

প্রয়োগ করেন নাই | কাপিদাঁমের গ্রন্থ পাঁঠ করিলে ইহা স্পষ্ট 
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পৃন্তকব্রয়ের মূলা একটি টাঁকা ও তাহার ডাঁক মাশুল /০ হিসাবে ৬. 

সর্বশদ্ধ ১৬/০ ভীহাঁরা প্রেরণ করেন । এই নিয়মাট গ্রাহক ও সম্পাঁ- 

দক উভয়ের পক্ষেই অপেক্ষাকৃত শবলভ হইতে পাঁরিবে সন্দেহ নাই | 

এ সংখ্যাতে রুবংশের প্রথম পীচ অর্গ প্রচার হইল| ইহা! কিছু- 

মাত্র পাঠকগণের তি মাপন করিলেও আমরা চরিতার্থ হইব এবং 

আমাদের নমুদায় আম সফল জান করিব | 

ছে পাঠকবর্গ! আঁপনাঁদের মনো কি বিদোহসাহী হিতব্রত 

মছোদরণণ কি বিদ্যালগরাগী পণিতসগুলী কি বিদ্যা ছাঁত্রযন্দ 

কি আর্ঠননগ্রন্থপাঠস্পহ বিষধীলোক সকল অনুরাগভাঁজন হইবার 

নিমিত্ত বিবিপপুস্তকপ্রকাশিকা একান্ত অভিলাঁধিণী হইয়াছে 

ইহার প্রতি আপনাদের অনুরাগ সঞ্চারিত হয় এবং নিরন্তর কপাঁঁ 

দুটি থকে, এইটিই ইহার নিত্তান্ত প্রার্থন। | যদি আপনাদের অনুরাগ 
বলে ইহার প্রথমকাণ্ডে সাহিত্যসংগ্রহের কার্য নিার্ধন্ে সম্পন্ন 

হইয়া! উঠে, তাহা হইলে ইহাতে পুরাণ, উপপুরাঁপ, প্রাচীন হিন্দুপর্্- 
শান্ত শ্ুতি, ম্মৃতি প্রভৃতি কি বুলপ্রচার কি বিরলপ্রচার বিবিধ 

প্রকার সংস্কত ও অন্যান্য খ্ন্থুও অন্গুবাঁদিত ও সংগৃহীত হইথা প্রচাঁ 

রিত হইতে পারিবে এবং ইহা ক্রুদশঃ শাখা প্রশাখা বিস্তারপুর্জক 

প্রচুর ফল প্রদান করত আপনাদের তু্টিদাঁধন ও স্বনাঁমের সার্থকতা 

লাঁভ করিতেও সমর্থ হইবে । অল্প অল্প অর্থমাহাযোর অমষ্টিতে থে 
কি মহান বন্তর্ঘা যমুস্তত হয় তাহা বর্ণনা করা বাভলা- তাকী বিদ্যা 

বুদ্দিসম্পন্ন ব্যক্ভিমাত্রেরই অনাামে হৃদয়্গম হইতে পাঁরে অন্দে 

নাই। 

কলিকাতা, কবরডাঙ্জা । 
আর, এম বসন্ত এড কোম্পানি | 

আশ্বিন ১৭৮৫ শকাঁবাও। | 



রঘূবংশ । 

প্রথম সর্ণ | 

সিট রা 

আমি, শব্দ ও অর্থ জ্ঞানের নিমিজ্ঞ, শব্দ এবং অর্থের 

ন্যার সন্বদ্ধ জগতের মাত। পিতা পার্ধতী ও পরমেশ্বরকে 

'অভ্ভিবাদন করি । 

কোথায় বা ূর্য্যসভূঁত বংশ আর কোথায় বা আমার 
অদ্পবিবরিণী বুদ্ধি। আমি এক্ষণে অজ্ঞানবশত হেলক 

দারা দুস্তর সাগর পার হইতে অতিলাষী হইতেছি। আমি 
মূঢ হ্ইয়। কবিকুলের যশ প্রার্থনা করিতেছি) অতএব 
লোভবশত উন্নতপুরুষলভ্য ফলগ্রহণের নিমিপ্ত উন্নমিত- 

বাহু বামনের ন্যায় উপহাসাম্পদ হইব) অথবা সুত্র যেমন 
€ 

বজ্ররুত ছিদ্র দ্বারা রত্রঘধ্যে প্রবেশ করে, আমিও সেইৰপ 

পূর্বপঞ্ডিতপণের নিশ্ষিত বাকাকপ দ্বার দিয়া এই বংশে 
প্রবেশ করিব । | 

বাগর্থাবিৰ সংপৃক্তে বাগর্থ প্রতিপন্তয়ে। 
জগতঃ পিতরে$ বন্দে পার্দতীপরনেশ্বরে ॥ 5 ॥ 
ক স্থ্যা প্রভবো বহশঃ ক চাঁপবিষঘা মতি | 

তিতীঘ্ুন্তবং নোহাছুদপেনা নি মাথরন্ ॥3 0 

মন্দঃ কবিদশ? প্রার্থী গনিষাণম্যুপহাসাতাম | 
প্রাংশলতো ফলে লোজাদ্ুদ্ধাুরিব বাণনত ॥ 5 ॥ 
অথবা কতবাগদ্ধারে বংশেহন্মিন পুর্বস্থরিডি। 

মণে বজনমুৎকীরথে স্মরনোবাঁত্তিমসে গতিঃ ॥ ৪ |" 



২,২১1... [১গ 
রঘুবংশীয়গণ আজন্মাপরিস্তদধ ও সমুদ্রপর্ধ্যন্ত পৃথি- 

বীর ঈশ্বর ছিলেন, ধাহাদিগের কর্ম ফলোদয্পর্যযন্ত ও 
রখের পথ স্বর্পর্য্যন্ত ছিল, যাঁভারা বথাবিধি অগ্নিতে 

আহ্ুতি প্রদান করিতেন, যাহারা কামনানুসারে যাচক- 

গণকে অর্চন! করিতেন, ধাঁহারা অপরাধীদিগের অপরাধের 

অনুপ দণ্ড বিধান করিতেন, যারা বথাকাঁলে প্রবোধিত 

ভউতেন, যাহারা বিতরণের নিমিত্ত অর্থসঞ্চয়। সত্যের 

নিমিত্ত পরিশিত আলাগ্, শের নিমিত্ত জায়াভিলাষ, 

অপতোর নিমিত্ত স্ত্রীসহবাস, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস) যৌবনে 
বিষয়াভিলাষ, বার্ধক্যে মুনিরন্তি এবং চরমে যোগ দ্বারা 

তনুত্যা করিতেন; আমি পুর্মোক্ত প্রকারে পথপ্রাপ্ত 
হইয়। তাহাদিগের বংশকীর্তন করিব । আনার বাঁক্সম্পন্তি 

অগ্প হইলেও তাহাদিগের গুণরশি আমার কর্পে আসিয়া 

অবিমুষ্যকারিতাঁজপ চপলঙ্গনের কর্মে আমাকে নিয়ো- 
জিত করিতেছে । গুণদৌববিবেচক পণ্তিতগণই রঘুবংশ 

প্রবন্ধ শ্রবণ করিবার যোগ; স্বুবর্ণে র/নির্দোষতা ব। হ্ামিকা- 

বপ দোষ অগ্জিতেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে । 

সোৌহহম জনাশুদ্ানামাফালো দফকর্ণীস | 

আনমুদক্ষিতীশ [শান |নাঁকরথবক্ নাম্ 11 

যথ|বিপি ভু তাই যথাকান [চিতা র্থিনাঘ্ ! 
যথাঁপবাপদগানাং যথাকাল পলোধিনাহ ॥ | 

তাগাঁয় সন্ত আর্থানাং তান মতভাবিণীম | 
যশসে বিজিম্ীধণাং পভাযৈ গৃহজেপিনাম্ ॥,৭ | 

শে শিবেহ তা বিরান নং এর দখবনে বিষ়ৈবিণ ন্ ] 

বাদ্কে মুনিহএানাং মোগেনান্তে তকুত্যজাম্ ॥ ৮ ॥ 
রণণানন্ববহ বলো? তন্নবাখুনেভাতাপি সন | 

তা ৈঃ কণনাগতা চাগলান এ্রচোদিতঃ ॥৯॥ 
তহ অন্তঃ আোতুদঙ্থান্ত সদনদ্ধান্তিহেতবঃ | 
হেম্নঃ সংলঙ্ষাতে হগ্পো বিশুদ্ধিঃ শ্যাশিকাপি বা ॥ ১০ ॥ 



»সর্গ | রঘুবংশ। রর ও 

সমুদয় বেদের আদিভূত প্রণবের ন্যায় ভূপালগণের 

অশদিভূত, মনীষীগণের মাননীয় বৈবস্বত দাগে এক মনু 
ছিলেন। চন্দ্র যেমন ক্ষীরসাগরে, দিলীপ নাম। বিশ্ুদ্ধতর 

" রাজচন্দ্র তদ্ধপ সেই মনুর বিশুদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

রাজা দিলীপ বিশালবক্ষঃস্থল বধের ন্যায় ক্কশ্ধ, শাল- 
বক্ষের ন্যায় উন্নতি ও প্রকাণ্ড ভুঁজযুগলসম্পন্ন ছিলেন) 
দেখিলে বোধ হইত যেন, ক্ষত্রিয়ধন্ম স্বকার্যাকুশল মূর্তি 
পরিগ্রহ করিয়াছে । তিনি হুমেরুর ন্যায় সর্দাপেক্ষা সম- 

ধিক সারবাঁন্, সকল তেজের জেতা, সর্বাপেক্ষা উন্নত শরীর 
দ্বারা পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেন । তিনি 
আরুটির অনুপ বুদ্ধিমান্ঃ বুদ্ধির অন্ুকপ শাস্্রসম্পন্ন ও 

শাস্ত্রের অনুপ অনুষ্ঠানশালী ছিলেন এবং অনুষ্ঠানের 
অনুপ কলপ্রাপ্ত হইতেন | সমুদ্র যেমন যাদোগণ ও রত্ব- 

রাজি দ্বারা দুরধিগম্য ও আশ্রয়ণীয়, রাজ দিশীপ সেইবপ 
'শীষণও কমনীয় উন্তয়বিধ বলাজগ্তণে উপজীবীগণের অনভি- 

তবনীয় ও আশ্র়ণীয় ছিলেন। যেমন চক্রধারা সারথি- 

বৈবস্বতে তাঁমনর্নাম মাননীযো মলীযিণ।ম্ | 

আনীন্মহীক্িতামাঁদ্যঃ এণবশ্ছন্দসামিব ॥ ১১॥ 
তদন্ধমে অদ্ধিমতি প্রস্থতঃ শদ্বিমভরঃ | 
পিলাপইতি রাজেন্দুরিন্দুত ক্ষীরনিপাবিব ॥ ০১ 
প্ড়োরক্কো রষন্কন্ধঃ শালগ(২হশপ্বহাডিসঃ | 
আত্মকর্ধাক্ষমৎ দেহং ক্ষাবোধির্বইবাশ্রিতঃ ॥ ১৩ ॥ 
সক্দম।তিব্রিক্তদারেন নর্দতেজোহভি ভাঁবিস।। 
স্থিতঃ সর্কবোযিতেশলোকাধৎ কটান্তা মেকরিব্ত্বানা | ১৪ ॥ 
আকারমদৃশ প্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞবা মদৃশ্শীগম্ | 

আগটৈ; লদৃশাতভ্ত আরভনদ্ুশোদবঃ | ০৫ ॥ 

ভীমকাটন্তন্পশুটৈঃ ম বড়ুবোঁপজীবিনানু। 
অর্নষ্যশ্চাভিগমশ্চ যাঁদোর ব্রৈর্িবার্ণবিঃ ॥ ১. 



$ রঘুরংশ। [ ১সর্গ 

কর্তৃক আহত পথের অতিরিক্ত রেখামাঅ্ড অতিক্রম করে 
না, জপ সেই নিয়ন্তা দিলীপের প্রজাগণ মনু অবধি 
প্রচলিত অন্যন্ত আচাঁরপদ্ধতির অধিক কিছু মাত্রও উল্ল- 
উবন করিত না। তিনি গ্রজাগণেরই উন্নতির নিমিত্ত * 

তাহাদিগের নিকট করগ্রহণ করিতেন, দিবাকর সহত্্ গুণ 
জলদান করিবার নিমিত্ই জল আকর্ষণ করেন। সেনা 
ছত্রচামর'দির ম্যায় তাহার পরিচ্ছদ ছিল ) শাস্তে অব্যাহত 

বুদ্ধি ও শরাননে আরোপিত মৌবর্ এই ঢুটীই তাহার 

প্রয়োজন সাধন করিত। তাহার মন্ত্রণা, ভূকুটী মুখরাগাদি- 
বপ আকার ও ইক্কিত এবপ গৃঢ ছিল যে, তাহা জন্মান্ত- 
রীণ সংস্কারের ন্যায় ফল দ্বারাই অনুমিত হইতে পারিত 
তিনি ভীত ন1 হইয়াও আত্মরক্ষ। করিতেন, আতর না হই- 

যাও ধর্ম উপার্জন করিতেন, লোভ পরিত্যাগ করিঘা অর্থ 

গ্রহণ করিতেশ ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সুখ অনুভব 
করিতেন। তিনি জ্ঞানসত্তেত মৌনী হষবরা থাকিতেন, 
শত্তিসত্েও ক্ষমা করিতেন, এবং দীন করিয়াও কদাচ 
গাঘ। করিতেন না সুতরাং তাহার গু সকল বিরুদ্ধ 

রেখামাত্রমপি ক্ষুগাদামিলোবর্বিনিঃ পরমূ। 
ন ব্যতীষুঃ প্রজান্তন্য নিয়ন্তর্নেমিবতীয়ঃ ১৭ ॥ 
প্রজানামেৰ ভূতার্থং স তাভো! বলিম গ্রহীৎ। 
সহঅওু৭মুৎ্আন্ট মাদত্তে ছি রসং রবি ॥ ১৮ ॥ 
সেন।পরিচ্ছদন্তস্য ্য়নেবার্থসাঁধনং | 
শাজ্্েযকুঠিতা বুদ্ধর্মে বর ধন্গুবি চাঁতিতা ॥ ১৯ ॥ 
তস্য সংরতমন্ত্স্য গুডীকাঁরেঙ্গি তস্য চ। 

ফলানুমেয়ঞ্ প্রারস্তাঃ সংক্ষারাঃ 1 প্রাক্তনাইব ॥ ২০ ॥ 

জুগোপাত্বীনম বস্তোভেজে বর্মমনাভুরঃ 
অথৃত্নরাদদে সৌহর্ঘমসক্তঃ সুখমন্ভৃৎ ॥ ২১ ॥ 
ভ্ঞীনে মেধনং ক্ষমা শক্তেও তাঁগে আ্াঘাঁবিপর্য্য়ঃ | 
গুধা গুণালুবদ্ধিত্বীত্বস্য সপ্রসবাইৰ ॥ ২২ ॥ 
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গুণের সাহচর্ষ্যবশত যেন পরস্পর সহোদর হইয়া খাকিত। 

বপ রস প্রভৃতি বিষয়ের অবশীভূত, বিদ্যার পারদশর্শ, 
ধর্মানুরক্ত রাজ! দিলীপের জর ব্যতিরেকে বাদ্ধক্য হইয়া- 
ছিল । তিনি প্রজাগণের শিক্ষাবিধাঁন, পরিত্রাণ ও পাতি 

পালন নিবন্ধন তাহাদিগের পিতা ছিলেন? কিন্তু তাহা- 
দিগের যে পিতা সে কেবল জন্মদ্বাতা ছিল। তিনি লোক- 

স্থিতির নেমেত্ত দণ্ডাহদিগকে দণ্ড দিতেন ও সন্তানের 

নিমিত্ত বিবাহ করিতেন ) স্তরাং তাহার অর্থ এবং কামও 
ধর্মাস্বৰূপ হইয়াছিল। তিনি দেবগণের তুফ্টিসাধন যজ্ঞের 
নিমিত্ত পৃথিবীকে দোহন করিয়া লইতেন 7 আর ইন্দ্র পুথি- 
বীর বন্ধনের নিমিত্ত স্বর্কে দোৌহন করিতেন ; উত্ভয়ে 

এইবপ সম্পদবিনিমর দ্বারা উভয় লৌক পোষণ করিতেন 
অন্যান্য ভূপালেরা সেই পরিত্রীত। পুথিবীপতির যশের 
অনুকরণ করিতে পারেন নাই ; কেন না তীহার শাসন- 
সময়ে চের্দ্য পরধন হইতে অপস্ৃত হইয়া কেবল শ্রবণে 
অবস্থান করিত। শিষ্ট ব্যক্তি শক্র হইলেও রোগীর উষ- 
ধের ন্যায় তাহার অভিমত হইত ; দু ব্যক্তি প্রি হইলেও 

আনাকুষ্টন্য বিবয়ৈর্রিদ্যানাঁ পাঁরুদশ্বনঃ | 

তা ধ্মরতেরাসাদ্ব দ্বা্বং জরদা বিনা ॥ ২৩ ॥ 

প্রজান।হ বিনয়াঁধানাজক্ষণাত্তরণানপি। 
জ পিতা! পিতরভ্তানাং কেবল জন্মহেতবঃ ॥ ১৪ ॥ 

শ্থিটতা দণ্ডখতোদণগুযান্ পরিণেতুঃ প্রস্থ তয়ে। 
অপার্থকীঘেও তস্যান্তাঁ পন্মএব মনীবিণঃ ॥ ২৫ ॥ 
ভুদোহ গাং সযজ্ঞার শন্যায় মঘবা দিবমু | 
সম্পদিনিময়েনোভেই দধতুভূবিনদ্বয়ম্ ॥ ২৬ ॥ 
ন কিলামুযয়ুস্তপ্য রাজানোরক্ষিতুর্শঃ। 
ব্যারভ্তা যৎ পরস্থেভাঃ আসতে তস্করতা স্থিত ॥ ২৭ ॥ 
দেষ্যোহপি সম্মতঃ শিষ্টভ্তস্যার্ভস্য যথেখবধম্। 
ত্যজ্যোছন্টঃ পরিয়ে হপযালীদঙ্গ লীবোঁরণক্ষতা ॥ ২৮॥ 
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তিনি তাহাকে উরগদংশিত অঙ্কুলির ন্যায় পরিত্যাগ 
করিতেন। 

মহাভূত্রে গুণদমূহের ন্যায় রাজা দিলীপের গুণ-. 
গ্রামের পরোপকার মংসাধনই একমাত্র কার্ধ্য ছিল ? তন্ি” 

মিন্ত বৰোথ হইত যেন, বিধাতা মহাভূত নির্মাণের উপকরণ-. 

সামগ্রী দ্বারাই তীহারে নির্মাণ করিয়াছিলেন । তিনি 
সাঁগরপরিখাপরিশোভিত বেসাপ্রাকীরবেষ্টিত অনন্য- 

শী্ন অবনী এক পুবীর ন্যায় শমন করিতেন। 

যজ্জের প্তী দক্ষিণার ন্যায় মগধবংশপ্রস্থৃত। গরচ্ছ*, 

ন্দানুবর্ভনে লব্ধ প্রতিষ্ঠা সুদক্ষিণ। নামে তাহার গক রাজ" 

আহধী ছিলেন। মহীপাল অনেকানেক অন্তঃ7চাবণী 

মহধার্মাণীসত্তেও কেবল মনন্থিনী কুদক্ষিণা। ও 2াদণমমী 

দারা আপনারে ভার্ধ্যাবান্ বলিয়া বোধ করিতেন । তিনি 

সেউ অন্মবপ কলত্র হইতে পৃত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার 

নিমিত্ত নিতান্ত সমুত্ঝুক ভইয়া। বিলম্বিভফল মনোৌরণ 

অবলম্বন গ্রর্বক কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর 

রাজা দিনীপ সন্মানোদেশে কা র্্যবিশেষের অনুষ্ঠংন করি- 

তং বেধা বিদপধে নুক্কাং মহ্হাভৃতমমীধিনা। | 

তথাঁহি সন্ধে ত্যাঁসন্ পরা ্থিকফলা ওণাঃ ॥ ২৯ ॥ 

স বেল|বপ্রবলগ়াঁহ পরিখীরুতসাগিকাহ্। 

অনন্যশাঁসনামুবধীং শাশাসৈকপুরীমিৰ ॥ ৩৩ | 

তসা দাশিণাবট়েন নীশ্বা মগিববহশআ। 

পন্থী মুদক্ষিণেত্যামীদরন্যের লরক্ষিণা ॥ ৩১ । 

কলব্রবর্ডদীতসীনমবঙোধে মহত্যপি। 
তয়া মেনে মনন্ছিনাা ল্গগ্যা চ বস্ুধাধিগাও ॥ ৩২ ॥ 

তদ্যাসাত্বানুন্রপীয় মা স্মজন্মসমুত্মুবও | 
বিলশ্বিতফলৈঃ কীলং সনিনাঁয় মনোরটথ; ॥ ৩৩৪ 

সন্তাঁনার্থায় বিধষে স্বকুএদবতারিতা। 

€তন ধূর্জগতে| গুণ সচিখ্যে নিচিক্ষিগে ॥ ৩৪৪ 
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বার নিমিত্ত জগতের গুরুতর তার স্বীয় ভুঙ্গযুগল হইতে 

অবতাণরিত করিয়। মন্ত্রিবর্গের প্রতি সমর্পণ করিলেন এবং 

রাজা ও রাজমহিবী উতয়ে পুতুকামনায় প্রযতচিত্তে বিধা- 

তারে অর্চনা করির। কুলগুরু বশিষ্কদেবের আশ্রমে গমন 

করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । টার জলদ- 

পটলে সমাব্ঢ বিদ্যুৎ ও এরাবতের ন্যায় সেই দম্পতী 

মধুরগতীরনির্ধেষ এক রথে আরোহণ করিয়া আশ্রমাভি- 

মুখে যাত্রী করিলেন এবং পাছে আশ্রমের কৌন উপদ্রব 

হয়, এই বিবেচনা করিয়া পরিমিত পরিচারক সমভিব্যা- 

হারে লইলেন ; কিন্তু তাহার তেজঃপ্রতাবে বোধ হইল 

যেন, বহুসৈন্যে পরিররত হইয়া প্রস্থান করিতেছেন । তখন 

শালনির্াসণন্ধবাহী পুষ্পপরাগসনাথ স্বখম্পর্শ সমীরণ 

বনরাজি মন্দ মন্দ কম্পিত করিয়া তাহাদিগের সেবা 

করিতে লাগিল । তীহার! পথিমধ্যে রথচক্রের ঘর্থরশব্দে 

উন্মুখ শিখিকুলের বডজস্বরসদৃশ মনোহর পরিশ্রদ্ধ ও 

রুত দ্রই প্রকার কেকারব শ্রবণ করিতে লাঁগিলেন। 

কোন স্থানে মৃগমিথুন রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আদুকে 
আঞ্খাভার্া বিপাতীরং প্রযতে। পরকামায়া | 

তেও দম্পাতী বশিঠসা গশোর্প্রাতু রািমম ৩৫ 

দ্িিগশ্তীরনিধোবদেকহ আান্দনমান্িতী। 

প্রারষেণ্যং পধযোকজং বি্চ্যাদৈরাকতাবিব ॥ ৩৩ ॥ 
সা ভদাশ্রনপীডেতি পবিমেপপুরহসরেই। 

শন্ুভানপিশেখা নত, জেনাপরিরভাঁবির ॥ ৩৭ | 

সেবামাঁনেধ আুখম্পটির্শহ শাঁলনির্যাসণান্ষিভিঃ | 
পুষ্পরেণু শ্কিটরর্ক্বাতিবাপৃতবনরাীজিনি? ॥ ৩৮ ॥ 

মনোভিপাঁগাঃ শন্বন্েে রথনেশিস্ানোন্য ইহ | 
বড জসহবাঁদিনী2 কেকা দ্দিধা ভিন্নাঃ শিখশ্ডিভিঃ ॥ ৩১ ॥ 

পরম্পরাক্ষিসারদৃশ্যমদৃরোজনিতবত্মস্থ | 

মৃণদ্বন্দ্বেযু পশাস্তো সান্দনাবদ্ধদূরটিষ্ব ॥ ৪০ ॥ 
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অবস্থান করাতে দিলীপ মুগীলোচনে স্বদক্ষিণীর অক্ষি- 

সাদৃশ্য ও স্ুদক্ষিণা সৃগলোচনে দিলীপের নয়নসা দৃশ্য 

সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । কোন স্থানে তাহারা আনন 

উন্নমিত করিয়া দেখিলেন, সারসকুল কলধনি, করিয়া 
নভো'মগুলে আধারস্তত্রবিরহিত তোরণমালার শোভা- 

বিস্তার গুর্মক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে। তৎকালে 

মনোরথসিদ্িম্থচক পবনের অন্বকূলতা বশত তুরগথুরক্ষুপ্ 

ধলিপউল মহিবীর অলক ও ভূপালের উক্কীয স্পর্শ করিতে 

সমর্থ হউল না। কোন স্থানে তাহারা সরোবরমধ্যে 

বৈকসিত উৎ্পলনিকরের তরঙ্রসঙ্রশীতল স্বীয় নিশ্বীসা- 

নুৰপ সুগন্ধ আত্রাণ করিতে লাগিলেন। কোন স্থীনে 

যান্ডিকেরা যৃপচিজ্তিত তাহা রই প্রদত্ত গ্রাম সমুদায় হইতে 

আগমন ুর্নিক আশীর্বাদ প্রয়োণ করিলে, তাহারা অর্ধ 

প্রদান করিয়া অমোঘ আশীর্বাদ প্রতিগ্রহ করিলেন। 

কৌন স্থানে স্কবির আহীরদিগকে হৈয়ঙ্রবীন হস্তে আগমন 

করিতে দেখিয়া পথের পাশ্বস্থ বন্য পাদপদলের নাম 

জিজ্ঞাস1*করিতে লাগিলেন। এইৰপে যখন রাঁজ ও 

শ্রেণীবন্মদ্বিতন্বস্তিরন্তভ্তাং ভ্ডোরণশঅজম ॥ 
সাঁরইপঃ কসনিদ্রাদৈঃ কচিছুননিতাঁননেখ ॥ ৪৯ ॥ 
গবনস্াানুকুলত্বাঁৎ প্রার্থনমিদ্ধিশংদিনঃ | 
রজ্োভিস্ভরণে [কীট ৭রস্পাট(লকবেটনো ॥ ৪3 | 

সরসীবুরবিন্দানাৎ বীচিবিক্ষে [ভশীতলমূ । 
ভখোদগুপ জিদ্রন্তো স্ব স্বনিশাঁসানু কাঁরিণম ॥ ৪৩ ॥ 
াসেধাক্মবিক্তক্টেথব মুপচিত্বেয়ু ঘভবনীম্। 
ভানীরী প্রভি ভগৃসুন্তাবর্ধা| [নৃপদমাশিৰঃ ॥ 8৪ ॥ 

হৈয়ঙ্দবীনমাঁদাব বোরবদ্ধানুপস্থিতাঁন্। 
নাদবেয়ানি প্রচ্ছন্ডেই বলাীনাঁং মার্ধশাখিনাদ্ ॥ 8৭ | 
কাপ্যতিখা তয়োরাঁসীৎ বজরতোঁ? শুদ্ধবেষরোচ । 
হিননিরক্িফৌঁধোণে চিত্রাচজমসোঁরিব ॥ ৪৩ | 



১» সর্গ | রঘুবংশ ] ্ 

রাজ মহিষী বিশুদ্ধবেশে মহর্ধির আশ্রমে গমন করিতেছেন, 

ত্কালে হিমবিনিক্ম,স্ত পরস্পরমিলিত চিত্রানক্ষব্র ও 

পুর্ণশশধরের ন্যায় তাহাদের এক অনীর্বঘচনীয় শোনা 

হইল । 

রুধগণের নিদর্শন প্রিয়দর্শন রাঁজ। দিলীপ প্রিয়তম 
কুদক্ষিণারে এইবপ নানাপ্রকার অদ্ভত বস্তু অবলোকন 
করাইয়া কত পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, কিছুই 
বোধ করিতে সমর্থ হউলেন না। তাহার বাহন সকল সাতি- 

শয় ক্লাস্ত ও পরিশ্রাস্য হউযা উঠিল । অনন্তর তিনি সায়ং- 

কালে মহিবী সমভিব্যাহারে সং্যনী মহর্ষি বশিষ্কের আ- 
শ্রমে সম্মুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, তপশ্বিগণ সমিৎ, 
কুশ ও ফল আহরণ করিয়া বনান্তর হউতে প্রত্যার্রত্ত ইও- 

য়াতে আশ্রম পরিপুণ হইয়া উঠিল; বজ্জীয় হুতাশন অদৃষ্ঠ- 
ভাবে থাকিয়া তাহাদিগের প্রত্যুক্ধমন করিতে ল।গিল। 

খবিপত্রীগণের অপত্যসদ্বশ নীবার ধান্যের অংশগ্রহণযোগ্য 
পর্ণশালার দ্বাররোধনপটু সৃগসকল চারিদিকে সমাকীর্ণ 
রহিয়াছে । খবিকন্যার। আলবালজলপায়ী ত্তিহঙ্কগণের 

(বশ্বাসের নিমিত্ত সাললসেক করিয়া তঙ্ন্বণাৎ ব্রক্ষমূল 

তন্ভদ্চদিপতি পট দর্শন প্রিয়দর্শন2 | 
আপি লিন হমপ্রানহ বুবুধে ন বুপোপিমত ॥ 3৭ ॥ 

স ভুপ্প্রার্পবশাত প্রাপদাআমহৎ আন্তবাহনঃ | 
সার স্হযমিনত্তন্য মজনের্দমহিষাসথ ও 12৮ | 
বনা্তবাছুপা 1নত্তৈঃ সনিতকুশফলাহ বৈ | 
2720 ভ্যবৃনাটিভন্তপনিডি2 8 5৯ | 

আকার্ণশৃবিপত্ৰীন ই চ্বাররোপিডিত। 
অপ তারিব নীবাঁরভাগধেযোঁচিটতি দা 72 ॥৫0৩ ॥ 

মেকান্তে মুশিকন্যাঁটি 5ন্ত০দ্দণোহ্ বিতরক্ষকম্ | 
বিশ্বীলায় বিহদ্দানাঘালবালাম্থপাসিনাম্ ॥ ৫৯॥ 

সি 



রঃ রঘুবংশ। | ১ সর্গ 

পরিত্যাগ করিতেছেন । মৃগ সকল রৌদ্রাবসানে রাশীক্ৃত 
ভৃণধান্যসমাকীর্ণ পর্ণশালার অন্রনভূমিতে আসীন হইয়। 
রোমস্থ করিতেছে । প্রজ্বলিভ হুতাশনমুচক ধুম সকল বায়ু- 

সহকারে চতুর্দিকে ঈদ বিস্তার করিয়া আশ্রমোম্মুখ 
অভতিথিদিগকে পবিভ্ঞ ফরিতেছে। 

অনন্র রাজ। দিলীপ সারথিরে অশ্রগণের শ্রমাপনো- 
দনে অনুমতি প্রদান পুবূর্বক রথ হইতে মহিষীকে অবতারিত 
করিয়া পশ্চাৎু আপনিও অবতীর্ণ হইলেন। সাতিশয় ইন্দিয়- 
নিগ্রহশীল সত্য তপৌধনগণ, লোকরক্ষক নীতিচন্কু সত্ত্রীক 
গুজনীয় রাজাকে পুজা করিলেন। পরে রাজা দিলীপ 
সায়ংকালোচিত কাধ্যসমাধানান্তে প্রিয়তনা খক্ুদ্ধতীর 

সহিত সমাসীন স্বাহাদেবীমনাথ পাবকমদৃশ তপোধন 
বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং হুদক্ষিণার সমতি- 

ব্যাহারে তাহাদিগকে অভিবাদন করিলে তাহারাও গ্রফুল- 
মনে আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিলেন। 

আঁতরগাঁত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারান্ত নিষাদিভি ২1 

মুদৈর্বর্ভিতরোমন্থ্মুটজাদ্দনভূমিয়ু ॥ (১ 

অদ্তাশ্িতাগ্রিপিশুনৈরথীনাআমোনা খান । 
পুনানিং পবলোদধ, তৈথগৈরা 'হিতিগন্ধিতিঃ ॥ ৫৩॥ 

অথ যক্তারমাদিশ্য ধৃষ্যান্থিশ্রামর়োতি অঃ। 

তাঁমবাঁরোহিষত পত্বাহ রথাঁদবভতার চ॥ ৫21 

তন্মৈ সভ্যাঁঃ ভাষায় গোগ্ডে গুপ্ততদেজিিয়াঃ | 
অঙ্থণাঁসঙ্তে চক্র মা নয়োনযচস্ষুে | ৫৫ ॥ 

বিপেঃ সায়ন্তনস্য ন্তে সদদর্শ তপোনিধিম্ | 

অন্বাসীনমকন্ধত্য| স্বাঁহয়ে হবিতুতি জম ॥ ৫৬ 

তয়োজ্জযৃহত্ুঃ গাঁদাঁন রাঁজ| রাঁজবীচ মাঁগপী। 

তে$ গুকর্ুকপত্রীচ এ্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ ॥ ৫৭ ॥ 



১ সর্গ ] রঘুবংশ। ১১ 

অনন্তর মহর্ষি আতিথ্যসত্কারে খধিসদৃশ রাজ 
দিলীপের রথসঞ্চালনসম্ভৃত পরিশ্রম অপনোদন করিয়া 
তাহাকে রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, অরিপুরবিজয়ী 
প্রভৃত অর্থের অধিপতি অদ্বিতীয় বক্তা! নৃপতি অথর্ব- 
বেদের আধার বশিষ্ত দেবকে কহিলেন, ভগবন! যখন 

আপনি স্বয়ং আমার দৈব ও মানুষ আপদ সকল নিবারণ 
করিয়া থাকেন, তখন আমার সপ্তাঙ্ক রাজ্যের সমস্তই 

মঙ্জল। আপনি মন্ত্রপ্রয়ৌগে কুশল ; আপনার চিনুন গতি 

বিনঠশন মন্ত্র সকল যেন, আমার প্রত্যক্ষ লক্ষ্যতেদী শর 

নিকর নিরাকরণ করিতেছে; আপনার মন্ত্র প্রভাবেই আমা- 

দিগের পুরুষকাঁর সফল হইতেছে । হে হোতা! আপনি 

বিধিপুর্বক হুতাশনে যে দ্বতীহ্তি প্রদান করিয়। থাকেন, 

উহ! অবশ্রাহে পারশুষ/শস্যের নিমিত্ত বারিধারাবপে 

পরিণত হয় । আমার প্রজা সকল যে পুরুধায়ু শতবর্ষজীবী, 
অতিবুষ্টি প্রভৃতি দৈব উপভ্রবশ্থন্য ও নিঃশঙ্ক হইয়া! কাল- 
যাপন করিতেছে, আপনার ব্রহ্মতেজই তাহার কারণ । 

ক 

তমাতিথ্যক্রিয়াশান্তরথক্ষোঁভপরিআঅমম | 
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজো রাজ্যাশমমুনিৎ মুনি ॥ ৫৮ | 

অথাথক্নিপেন্তদ্য বিজিতাবিপুতঃ গ্ুরঃ | 
ভঞ্চ)মর্থপতিক্রটম|দদে বদতাহ বর? ॥ ৫৯ ॥ 

উপপন্নং শন্ু শিব সপ্যন্বঙ্গেয বন্য মে। 
টদবীনাঁৎ মানুধীণাঞ্চ এতিহর্তা ত্বমাপদামূ ৬৩ ॥ 
তব মান্ত্ররুতো; নস্তৈর্দ পাত । এ | 
প্রত্যাঁদিশ্যস্তইব মে দ্ষ্টলক্ষ্যভিদ | ৩১ ॥ 
হবিরাঁবর্জিতং হোঁতিঙ্ধা বিটি ০ | 
বডিভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোধিণাম্ ॥ ৩২ ॥ 
পুকধাঁযবজীবিন্যোনিরাতঙ্কা নিরীতযঃ | 
বনমাদীয়াঃ প্রজা স্তস্য হেতুস্তুক্গবর্চসম্ ॥ ৬৩ 



১হ রঘুবংশ। | ১ জর্গ 

যখন ব্রন্মার পুত্র স্বয়ং গুরুদেব আমার এইৰপ শুভচিন্তা 
করিতেছেন, তখন আমি ব্যমনশুন্য ও আমার সম্পদ সকল 
অবিছিন্র হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি! কিন্তু আপনার 

বধূ এই ন্ুদক্ষিণার গর্ত হইতে অদ্ভাপি অনুপ পুত্রের মুখ- 
চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হট নাই বলিয়া এই সদীপা 
ধরিত্রী বন্ধরত্বের প্রসবিত্রী হইলেও আমার প্রীতিকর হই- 
তেছে না। এক্ষণে পুর্দ পুরুষেরা আমার পর পিগুলোপের 

আশঙ্ক। করত শ্রাদ্ধকাঁলে খাদ্াদ্রব্যে আসক্ত হইয়া আর 

পরিতৃপ্তবূ্পে আহার করেন না) বোধ হয়, তাহীরা আমার 

পর জলগণ্ডুষ নিতান্ত দুলভ বিবেচনায় মগ্গ্রদত্ত সলিল 
দীর্ঘ নিশ্বীস দ্বারা! অপ্গ উষ্ণ করিয়। পান করেন। আমি 
যজ্ঞ দ্বারা আপনার বিশ্রদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি বটে, 
কিন্ত এক্ষণে সন্তানবিরহে বিষগ্ুতাঁৰে রহিয়াছি) অতএব 

আমাকে এক দ্রিকে আলোকময়, অন্যদিকে গাঢতর তিমিরে 

সমাচ্ছন্ন লোকালোক পর্বতের ন্যায় প্রকীশিত ও কলুধিত- 
ভাবে অবস্থান করিতে হইয়াছে । তপও দান জনিত 

পুণ্য লোকান্তরে সুখকর হয় বটে, কিন্তু সতকুলসম্ভৃত পুত্র 

ত্বয়েবং চিন্তামানসা গুকণা ত্রহ্মযোঁনিনা। 
আঙ্গবন্ধাঃ কথ ন স্যঃ জম্পদোদে নিরাঁপদঃ ॥ ৬৪ ॥ 
কিন্ত বর্ধাং তবৈতষামদৃষ্টমদৃশ প্রজন্ | 
ন মাঁমব্তি সদ্দীপা রব্রস্থরগি মেদিনী ॥ ৭. | 
স্বনং মত্তঃ পরং বংশ্াঁঃ পিশুবিচ্ছেদদর্শিনঃ | 
ন একামভূজ: আছে স্বপাসংগ্রহততপরাঁঃ ॥ ৬৩ ॥ 
মৎ্পরং ছুল্পভিৎ মত্বা হুনমাবর্রিতং মর়। 
পবঃ পুর্বে: স্বনিশ্বাসৈ; কবোফ্মুপভুজাতে | ৬৭ ॥ 
গোঁহহমিজ্যাবিশুদ্ধাত্বী প্রজীলোৌপনিমীলিতঃ | 
প্রকাশশ্টাপ্রকাশম্চ লোঁকাঁলোঁক ইবাঁচলঃ ॥ ৬৮ ॥ 
পোঁকান্তরম্খং পুণ্যং তাপোদানিসমুন্তবম্ | 

সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ/া হি পরত্রেহ চ শম্মণে | ৩৯ ॥ 



১ সর্গ ] রঘুবংশ। ১৩ 

উত্তয় লোকেই প্রীতিকর হইয়া থুমকে। হে বিধাতা 
আপনি ন্রেহবশত স্বহস্তে জলসেকবদ্ধিত নিস্ষল উত্তম 

আশ্রমরক্ষের ন্যায় আমাকে অপত্যহীন নিরীক্ষণ করিয়। 
কি নিমিত্ত সন্তপ্ত হইতেছেন না) আপনি নিশ্চয় বোধ 

করিবেন আমার পিতৃখণ জলমজ্জনবিহীন মাত্কের 
মন্মোপঘাতী বন্ধনস্তত্তের ন্যায় দুর্বিষহ দুঃখদায়ক হইয়া 
উঠিয়াছে। ইন্্াকু বংশীয়দিগের কোন দুর্লভ বিষয়ের 
সিদ্ধি আপনার হস্তগত; অতএব আমি যেকপে পিতৃখণ 

হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি স্রীহার উপায় 

নির্দেশ করিয়। দ্িন। কুলগুরু মহর্ষি রাজার এই সকল 

কথ শ্রবণ করিয়া ধ্যান দ্বার। স্থিরনেত্র হইয়। নিদ্রিতমীন 

হদের নায় ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন এবং সন্তান 

উৎ্পন্ন হইবার প্রতিবন্ধক অবগত হইয়। রাজাকে সম্বোধন 
পুর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! পুরে একদা আপনি দেব- 

লে।কে দেবরাজ ইন্দ্রকে আরাধন। করিয়া পৃথিবীতে প্রত্যা- 

তয় হীনং বিধাতন্মীহ কথহ পশ্যনদূষসে | 

সিক্ত শ্যয়মিব ম্নেহাদ্বষ্যমাশমরক্ষকমন) ৭০11 ৩ 

অসহ্থপীডং ভগবন্ন ণমন্ত্যমবেহি মে | | 

অকন্দসিবাঁলানমনির্বাণস্য দন্তিনঃ ॥ ৭৯ ॥ 
তম্মান্ম চ্যে থা ততি সংবিধাত্রৎ তথার্থনি | 
ইচাকুখাৎ ছুরাঁপেহর্থে ত্বদপীনাহি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭২ ॥ 

ইতি বিজ্ঞাপিতোরাজ্ঞা ধ্যানপ্তিমিতলোচনও। 
ক্ষণ্মা ত্রযৃষিজ্ন্ছেই মুপ্তমীনইব হ্দঃ ॥ ৭৩ ॥ 
সোহপশ্যশ্প্রণিপানেন সন্ততেঃ স্তস্তকাঁরণম্ | 

ভাঁবিতাত্মা ভূবৌভর্ত,ব্লখৈনহ প্রত্যবোধয়গ ॥ ৭৪ ॥ 

পুরা শর্রমুপস্থায় তবোঁব্ধৃং পতি বাঁস্যতঃ | 

আমীৎ কণ্পতকচ্ছায়াম[শিতা স্ুরাভিঃ পথি ॥ ৭৫ ॥, 
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গমন করিতেছিলেন, &মন সময় সুরধেনু স্থুরতি পথিমধ্যে 

কণ্গপাদপের ছায়া আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন 

আপনি ধর্মালোপের আশঙ্কায় খতুন্নাতা মহিষীর চিন্তায় 
অন্যমনা হইয়া গ্রদক্ষিণ প্রভৃতি যথোচিত সৎ্কারের 

ধোঁগ্য স্ুরন্ভির গ্রতি সদ্যৰহার করেন নাই; তাহাতে 

কুর্তি “তুমি আমারে অবজ্ঞা করিলে, অতএব আমার 

প্রস্ততিকে আরাধনা না করিলে কদাচ তোমার সন্তান 

উৎপন্ন হইবে না” এই বলিয়। আপনাকে অভিশাপ প্রদান 

করিয়াছেন টি তৎকালে উদ্ধত দিককুগ্তর সকল বিহার- 

বাসনায় আকাশগক্কা মন্দাকিনীর প্রবাহ আজলোড়ত 

করিতেছিল ; উহার কল কল শন্দপ্রভাবে আপনি ও 

আপনার সারথি সেই অভিশাপ শ্রবণ করিতে সমর্থ হন্ 

নাই। গুজ্য ব্যক্তির পুজার অতিক্রমে শ্রেয়ক্কর বিষয়ে 

বিঘ্ব জন্মিয়। থাকে, অতএব স্ুরচির অবঘাননা করিয়াছেন 

বলি আপনার অশীষ্টপিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিতেছে। হে 

মহারাজ ! বরুণ বন্থদিবসসাধ্য একটি যজ্ঞান্স্কান করিয়া 

ছেন) এক্ষণে কুরতি এঁ ঘজ্ঞে ঘৃত প্রদন কারবার নিমিত্ত 

ভূদঙ্র দ্ধঘধার পাতালতলে অবস্থান করিতেছেন ) অতএৰ 

ন্মলোৌপওয়াঁদ্রাঞজ্জীমৃতুক্সীতামিমাঁং ম্যরন। 
প্রদক্ষেণক্রিয়াহীাহ তজ্যাঁং তং সাধু নাচরঃ ॥ ৭৩ | 

অবজাঁনালি মাং ষম্মদিতস্তে শ ভবিব্যতি | 

মৎ্প্রস্ততিমনারাধ্য প্রজেতি ত্র শশীপ সা॥ ৭৭ ॥ 
সশাপোন ত্বয়া রাজন চ সারথিনা প্ুতই। 
নদ্রত্যাকাঁশগদায়াঃ আ্রোতন্যন্দীমদিগ্গজে ॥ ৭৮ ॥ 

ঈপ্ননিতং তদবজ্ঞানদ্দিদ্ধি সা্গলমত্বনঃ | 

প্রতিবরীতি হি শ্রেয়ঃ পুঁজ্যপুজাব্যতিঞ্রুমঃ ॥ ৭৯ | 

হবিবে দীধসত্রস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ | 

ভুজ্গপিহিতদ্বারং পাতালমধরিতিষ্ঠতি ॥ ৮০ ॥ 
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আপনি তাহার কন্যারে ভাহারই প্রতিনিধি অবধারণ 
করিয়। সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে বিশুদ্ধমনে অপরাঁধন। 
করুন, তিনি প্রীত ও প্রসন্ন হইলে আপনার মনোরথ সফল 

করিবেন সন্দেহ নাই। 

মহামুনি বশিষ্ঠ এউৰপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে 

তাহার আহুতিসাধন নন্দিনী নামে অনিন্দনীয়া ধেনু বন 
হইতে প্রত্যাগত হইলেন! তাহার বণ পলবের ন্যায় 

পাটল ও নি্ধ, তাহার ললাটদেশে ঈষৎ বক্র একটি শ্বেত- 
বর্ণ চিহ্ন থাকাতে তিনি অভিনব শশাঙ্ষক্বশোভিত সন্ধ্যার 

ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছেন। তাহার কুণ্তের ন্যায় 
প্রশস্ত আপীন হইতে অণ্প উষ্ণ যজ্জীন্য সানবারি অপেক্ষা 

পবিত্র দুপ্ধবীনা বছ্সাবলোকনে প্রবাহিত হইয়া ধরণীকে 
অভিষিক্ত করিতে লাগিল এবং খুরক্কু্ন ধুলিকণা উড্ডীন 
হঈয়। সন্নিহিত মহীপালের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তির্থা- 
ভিবেকসম্ভৃভ শুদ্ধি সম্পীদিত হইল । 

শু।শুভনিমিত্তবেত্তা তপোধন পুণ্যদর্শন ধেনুকে 

নিরীক্ষণ করিয়। নফলমনোরথ রাজাকে পুনরায়, কহিলেন 
সুতা তদীয়াঁং শরভে? কত্বা পরতিনিপিহ শুটি2 | 
অপাপয় সপত্বীকঃ রীতা কামছুঘা হি স।॥ ৮১ |॥ 

ইতি বাঁদিনএবীনা হোত্তরাঁহতিসাধনয্ | 
অনিন্দ্য নন্দিনী নাম ধেন্ুরীবরতে বনাঁছ ॥ ৮ ॥ 
ললাটোদরমাতুগ্রৎ পল বন্নিপধপাটল]। 
বিদতা শ্বেতরোমীষ্কং সঙ্ক্যেব শশিনং নবম ॥ ৮৩ | 

ভূবহং কোক্ছেন কৃণ্টোরী মেধ্যেনাবভূথাদপি। 
প্রস্নবেনাভিবর্যন্তী বসালোকপ্রবর্তিনা ॥ ৮৪ ॥ 
রজঃকণঃ খুরোদ্ধটিতঃ স্পুশস্ভিগা ত্রমন্তিকাঁৎ | 
তীর্থাভিবেকজাঁৎ শুদ্ধিমাঁদধানা মহীক্ষিতঃ ॥ ৮৫ ॥ 
তাৎ পুণ্যদর্শনীৎ দুষ্ট নিশিতজ্ঞ শপোনিবিঃ | 
যাঁজ্যমাঁশংনিতাবন্যপ্রার্থনহপুনরব্রবীৎ ॥ ৮৩ ॥ 
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মহারাজ! যখন এই মঙ্কলমধ়ী ধেনু নামকীর্ভনমাত্েই 
উপস্থিহ হইয়াছেন তখন অবিলগ্বেই আপনার কার্ধ্যসিদ্ধি 
হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন লোকে অনুশীলন 

দ্বারা বিদ্যা আয়ত্ব করে, তদ্রপ আপনি কন্দমূলফলাশী 
হইয়া নিরন্তর ইহার অনুসরণ পুর্ববক ইহথারে প্রসন্ন করুন। 
যখন এই ধেনু প্রস্থান করিবেন, তখন আপনাকে ইহার 

পশ্চাৎ পশ্চা্চ প্রস্থান করিতে হইবে, যখন ইনি অব- 

স্থান করিবেন তখন আপনাকেও অবস্থান করিতে 

হইবে এবং যখন উণি জলপান করিবেন তখন আপনা- 
কেও জলপান কর্রিতে হইবে। বণু স্ুদক্ষিণ। বিশদ্ধচিত্তে 
ও ভক্তিনহকারে ইঙ্ঠারে অর্চম! করির। প্রাতে তগোবন 

অবধি উহার অনুগমন ও সায়ংকালে প্রত্ুক্জীমন করিবেন 
এই কপে আপনি প্রসন্নভালাভপর্ষ্যন্ত ইস্টার যথোচিত 

পরিচর্ধ্যা করুন, তাহা হইলে আপনার মঙ্তল হইবে এবং 

আপনি আপনার পিতার ন্যায় পুজবান্দিগের অগ্রগণ্য 

হইবেন । তখন দেশকালাভিজ্ঞ রাজা তার্যার সহিত 

এ 

আদৃববর্তিনীংনিদ্ধিং রাজন্ বিগণরাক্মনঃ | 
উপস্থিতেষহ কলাযাগী নানি কীর্তি তএব বু ॥ ৮৭ ॥ 

বনারভিরিমাং শশবদাস্বান্ুগমনেন গামু। 

বিদ্যাম ভাঘনেনেব প্রসাদাঞ্ভনহ্মি ॥৮৮ ॥ 

প্রপ্থিতায়াৎ এভিতেথা। স্থিআধাং স্থিতিমাচরেঃ। 

নিষগাঁধাং শিবীদাঁন্যাং পীতান্তজি পিবেরপঃ॥ ৮১॥ 

বধূ ভক্ভিনভাটৈনামর্িতামাতপোবনাৎ | 

প্রযতা প্রাতিবন্ধেত আয়ংপ্রত্যুদ্বজেদপি ॥ ৯০ ॥ 

ইত্াপ্রসাবাঁদনাস্্ং পরিচর্ধাঁপরোভিব | 
অবিল্দৃস্ত তে স্থেয়াঃ পিতেব পুরি গিতিণাঘ ॥ ৯১ ॥ 
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প্রীতমনে বিনয়নুঅ হইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আদেশ 
যথাজ্ঞা বলিয়। প্রতিগ্রহ করিলেন । 

অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে বিদ্যাবিশারদ সত্য ও 
শ্রিয়বাদী প্রজাপতিপুজ্র মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রভূভনম্পদশালী 
মহীপাল দিলীপকে শয়নে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং 
তপোবলে রাজঙ্ছোগ্য দ্রব্য সমুদায় আহরণ করিতে সম্থ 
হইলেও তিনি ব্রতের প্রয়োগ সকল অবগত 'মাছেন বালঘ়। 
নিরমপাল-নর নিমিত্ত রাজার জন্য বশ্যকুশ প্রভৃতি শয়ন- 
সামী সকল সম্পাদন করিলেন | মহ'রাজ দিদীপ 
কেবল নিয়মাবলম্ষিনী এক মাত্র সহধর্ষিশী সমভিব্যাহীরে 
যুনিকুনশ্রেষ্ত বশিষ্ঠদেবনির্দিক্ট পর্ণশালায় কুশশয়নে শয়ান 
হউরা বামিনীযাপন করিলেন এবং কুলগুরুর শিষাদিনের 
পেদপাঠশ্রণণে নিশার অবনান অবগত হইলেন । 

তথেতি এ্রতিজঞ্জ।ই প্ীতিক্গান দপরিহ্বাহঃ | 

অদেশহং দেশকাশজ্ঞঃ শিষ্যঃ শাসিতুরানতঃ | ১০ ॥ 

অথ এপোবে দোষজ্ঞঃ অংবেশায় বিশাম্পাতিঘূ | 
থু; সম তনাক অক্ট,ব্িলসজ্রোদিততিঘমূ ॥ ৯৩ চি 
নন্যানপে অপহসিদ্ধে নিষমাপেক্ষয়া খুনি | 

কশ্পাধিজ কপপখানাম বন্যামেবাস্য সংবিধান ॥ ৯3 ॥ 

শিদিহ কুলপাতিনা জ পর্ণশা লা 

ঘপ্ণাস্য এম তপ'ম গ্রহ দ্বিতীয়ত | 

তচ্ছিয্য।প্যনশিবেদি তাবঙ্গালাঁহ 

সংবিষ্টঃ বুশশয়নে নিশাহনিনায় ॥ ৯৫ ॥ 

ঈতি শ্রীরপুবংশে মহাঁকাঁব্যে কাঁলিদাঁদক্কতে কশিষ্ঠাখমগরমনে দন 
প্রথমঃ সর্গঃ ॥ 



দ্বিতীয় সর্গ। . 
২ ২ াশ্পিস্পিস্পাপিসি সিস্ট আটিপিতিশি তি 

অনন্তর গ্রভাতকাঁল উপস্থিত হইলে, যশস্বী নরনাথ 

দিলীপ বছ্ুসকে দুগ্ধ পান করাইয়া বন্ধনপুর্বক তার্ধ্যা 
সদক্ষিণ। দ্বারা গন্ধমাল্য প্রদান করত অরণ্যে গমন করি- 

বার নিমিত্ত খবিধেন্ু নন্দিনীরে মোচন করিলেন। ন্মৃতি- 
শীত্ত্র যেমন বেদার্থের অনুযায়ী হইয়া থাকে, তদ্দেপ পতি- 

ব্রতার অগ্রগণ্য দিলীপসহধর্মিণী স্দক্ষিণা ধেনুর খুরক্ষেপ- 
পবিত্রধুলিসম্পন্ন গখের অনুসরণে প্রত্বত্ত হইলেন। তখন 
পরম কারুণিক যশস্বী দিলীপ প্রিয়তমাকে সেউ স্থান 
হইতে নিব্ভ্ত করিয়া পয়োধরসদৃশ সমুদ্র চতুষয়পরি- 
শোভিত গোন্ধপধরা ধরণীর ন্যায় কামধেনুতনয়া নন্দি- 
নীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ধেনুর অনুসরণে 
প্ররত্ত হইয়া ব্রতরক্ষার্থ অবশিষ্ট অনুচরগণকেও প্রতি- 

নির্ত্ত করিলেন | মনুবংশীয়েরা স্ববীর্দ্য প্রভীবেই আত্ম- 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাহার 
শরীররক্ষাবিষয়ে পুরুবান্তরের অপেক্ষা রহিল না। তিনি 

অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে জায়।প্রতিঞ্সীহিতগন্ধমালাম্ 1 

বনাঁয় পীতপরতিবদ্ধবশুসাঁং যশোপতনাঁধেনু নৃষের্শাতমোচ ॥ ১ | 

তশ্যাঃ খুধন্যাসপবিত্রপাঁহশুদপীহশ্ডলানাহ ধুরি কীর্তনীয়া। 

মীগহ মনুষে) শ্বরধন্মপত্বী আভেরিবার্থং ম্মৃতিরন্বগচ্ছহ ॥ ২ ॥ 

নিবর্তা রাজা দয়িতাৎ দয়ালু স্তাঁং মোৌরভেয়ীহ সুরভির্যশৌভিই। 
পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রীৎ জুগোপ গোকপবরামিবোববম, ॥৩ | 

ব্রতাঁয় তেনানুচরেণ ধেনোর্দ্যযেবি শেষোহপ্যহ্ুষাঁয়িবর্গঃ | 

নটান্যতস্তস্য শরীররক্ষা স্ববীধ্যগ্ডপ্তা হি মনোঃ গ্রস্থতিঃ ॥ ৪ ॥ 



২ সর্গ 1 রঘুবংশ। ১৯ 

সরস ৃণসুফি প্রদান, কণুয়ন, দংশ মশক নিবারণ ও অপ্রতি- 

হত স্বচ্ছন্দগমনসম্পাদনপুর্বক নন্দিনীর আরাধনায় একান্ত 
তৎপর হইলেন। ধেনু দণ্ডায়মান হইলে তিনি দণ্ডায়মান 

হইতেন।; ধেনু প্রস্থান করিলে তিনি প্রস্থান করিতেন) 

ধেনু উপ্ববিষ্ট হইলে তিনি উপবেশন করিতেন এবং ধেন্ু 
জলপান করিলে তিনি জলপান করিতেন। এইৰপে 

' সভূপতি ছায়ার ন্যায় তীহীর'অন্ুসরণ করিতে লাগিলেন । 

যেমন গজরাজ মদধারা মোচন ন। করিলেও তাহার 

অন্তর্গত মদ অনুমিত হইয়। থাকে, তদ্রপ দিলীপ সমস্ত 

রাজচিহ্ু পরিত্যাগ করিলেও তীহার প্রতাববিশেষে 

রাঁজশ্রী। অনুভূত হইতে লাখিল। তিনি লতাতন্ত দ্বার! 
কেশকলাপ বদ্ধ ও শরাসনে মৌর্দী আরোপিত করিরা 
খষিধেনুর রক্ষাঁব্যপদেশে যেন বন্যহিংআঅ জন্তদিগকে 

শিক্ষা প্রদান করিবেন বলিরাই অরণ্যমধ্যে বিচরণ 

করিতে লাগিলেন । তঙকালে পাশ্বন্থু বক্ষে উপবিষ্ট 

উন্মত্ত বিহঙ্রমগণ কোলাহল করিয়। যেন, মেই বরুণুসদৃশ 

প্রভাবশালী পাশ্খচরবিহীন রাজ দিলীপের জয় উচ্চারণ 

আঁশ্বাদবগ্ভিঃ করটল ত্তণানা কণুয়নৈর্দংশনিবারটশ্চ | 

আবাঁহটিতঃ টিস্ববগটিতঃ স তস্যাঃ অআাটু সমারাপনতগ্পরো ইভূৎ॥৫1 

স্থিত: স্তিতাঁমুচ্চলিতঃ প্রয়াশাহ নিষেছুষীম।সনবন্ধধীর? | 

জলাটিলাঁষী জলমাঁদদ।ন1হ ছা য়েব তাং ভূপভিরন্বগঙ্ছ্ড ॥ ৬ ॥ 

স ন্যন্তচিহ্রামপি রাজলক্ষনীং তেজোবিশেধা মিতা দধাঁনঃ | 

আঁনীদনাবিষ্কতদাঁনরীজিরন্তপর্মনবস্থইব দ্বিপেজ্দঃ ॥ ৭ ॥ 

লতাপ্রতানোজ্রখিতিঃ স কেশৈরধিজ্যধন্বা বিচার দাঁবম্ | 

রক্ষাঁপদেশান্মনিহোৌমধেনোর্বন্যান্ বিনেষ্যন্সিব ভুষ্টসত্বন ॥ ৮ | 

বিস্যল্টপাশ্বীনুচরস্য তস্য পাশ্থদ্রমাঁঃ পাঁশভৃতা সমন্য | 

উদ্দীরকামান্তরিবোন্মদাঁলামালোকশব্দং বয়সাৎ বিরাঁবৈঃ | ৯ ॥ 



০ রঘুবংশ। [২ সর্ 

করিতে লাগল । ক্ষুদ্র ক্ুদ্র লতা সকল সমীরণ সহকারে 
প্রেরিত হইয়া গুছ* নীয় অগ্নির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ন্ঘ্নিভিত 

ভূপতির উপর পুষ্পরফি কারতে গিবত্ত হইল) বোধ হতে 

লাগিল যেন, পুরব'সিনী কুমারীগণ আচারার্থ লাজাঞুলি 
গ্রক্ষেপ করিতেছে । রাজা দিলীপ শরাসনধারী .হইলেও 

হরিণীগণের শঙ্কাশুন্য অন্থঃকরণ দ্বারা উহার দয়াদ্রনাৰ 

অলিব্যজ্দ ইন এবং তাহার) তাভার কলেবর ঘবলোকন 

করিনা নিনয়.নর সাতিশয় বিশ'লতার ফল লাহ করিল। 

রাঁদ| দিলীপ শ্রবণ করিলেন, কোন স্থানে বিবরদেশে 

বা বেশ কর।তে কচক সকল শব্দায়মান হইয়া বংশী- 

পনির শনকরণ করিতেছে । কৌন স্তানে বনদেবত'র। 

নিকৃঞুমন্ধা মুক্রতকলঠে তাহার যশোগান কবিতে প্রাণ 

ইয়াছেস | কোন স্তানে গন্ধবহ গ্রঅবণবারিপীকরে সং- 

সিক্ত ভইয়া ঈবত্কম্পিত প্ু্গসমূহের জবগন্দ বহন করত 

আতগপহ্পিরভিত বিশ্বদ্ধাচারপরায়ণ আতপক্রীশ্য রাজার 

শুঙ্য়া করি.ত লাখিল। লোক্রক্ষক নরনাথ দিলীপ 

ভরণামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলে বারিবধ্ণ বাতিরেকে 

দাবানল নিনাণ হছঠাও প্রচুর পরিমাণে ফল পুষ্প উদ্প্জ 

যকৎ গ্রাধান্তাস্চ মক রে তমর্জামারাদভিবর্তমানম্ | 
ঘবাকিরনূ ব[ললত।2 প্রশ্থটিনরাঁচীরঞ্ীটাটজতিল পেথরকলাঃ ॥ ১০ | 

পন্থভর্িতাহগাসা দাদ ভাঁবমাখ্যা অমন্তঃকর ণরিশ হে | 
বিনোক্য়ন্তোবপরাপুরক্ষীহ প্রক।সবিস্তারিফনহ হরিণ ॥ ৯5| 

স কা: চর্নান্তপুর্ণবট্যঃ কঙজ্ভিরাপা!পিতনংশকুতাম | 

আৰ কুজয় ফশঃ । মুচচকদণীয়মান বলদেক্তা ভি? ॥ ১২ ॥ 
পুৃক্তান্তব[ [বৈশিরটি বস্রেখামনোকহাকস্পিতপ্শ গন্দা। 
তনাঁভপর্রাস্তমনাতপরগাচারপৃতৎ পবনঃ নিষেবে ॥ ১৩ | 
শশান রন্টাপি বিনারবাগ্সিরানীদ্বিশেবা ফলপু্পরদ্ধিঃ | 
উনং ন সত্বেঘপিকে।বখাধে তন্মিন বনং গোগুরি গাহমানে ॥ ৯৪ 



২ সর্গ ] রঘ্ববংশ। ২১ 

হইতে লাগিল এবং প্রবল জন্ত দুর্ববলের প্রতি আর আক্র- 
মণ করিতে প্রব্বত্ত হইল না । সঞ্চার দ্বারা দিগ্দিগন্তর 
পবিত্র করিয়া সায়ংকালে পল্লবরাথলোহিত খধিধেনু 
নন্দিনী মাশ্রমে ও স্্ধ্য প্রভা অস্তাচলে প্রত্যাগমন করিতে 
লাগিল? স্ূপালও দেবগণঃ পিতৃগণ ও অতিথিগণের তৃপ্তি 

সাধন ধেনুর অনুগমন করিতে গ্ররত্ত হইলেন । তখন 
সেই ধেন্ুু সাঁধুসম্মত রাজা দিলীপকর্ভুক অনুসৃত হইরা 
অনুষ্ঠানসম্পন্না সাক্ষ। শ্রদ্ধার ন্যায় শোভা ধারণ 
করিলেন। ১2৭4? 

অনন্তর রাজা দিলীপ পলুলোহ্খিত বরাহবৃথনিচিত, 
কুলায়রক্ষোন্থুখ শিখিকুলসঙ্কুল, ুগাধিষ্ঠিত তৃণময় প্রদেশ- 
বহুল, শ্যামবর্ণ বনবিভাগ সকল অবলোকন পুর্ববক গমন 
করিতে লাগিলেন। তত্কালে সেই সকৃৎ্প্রস্থতা ধেনুর 
আপীন-ার বহনপ্রয়াসানবন্ধন ও নরেন্দ্র দিলীপের 
গুরুত্বনিবন্ধন মনোহরগমনে তপোবনের পথ অলঙ্কৃত 

হইয়া উঠিল । বাজমহিষা দক্ষিণ! ধেন্গুর অন্চর বনান্থ 
হইতে নী রাজাকে অতিস্থষ্ণ ও নিমেষহ্নীন নয়নে 

মঞ্চারপুতানি দিণন্তরাণি কত্বা দিনান্তে নিলযাঁঘ গন্চন | 
(পরচএুশে পলবরাগতাআ প্রভা পতঙ্জন্য মুনেশ্চ পেন্রঃ ॥ ১৫ ॥ 
তাং দেবভপিএ্রতিথিক্িয়ার্থ'ঘহ্ধক ঘষে মপ্যমলোকপালিঃ | 
বভে। চ স| তেন সত মভেন আদ্ধেব সাঁক্ষাদ্দিপিনোঁপ পন্না ॥ ৮৩ ॥ 
তা পল্গুলো ন্তার্ণ বরাহযৃথাশা বানরক্ষোন্মখবহিণাঁনি। 
ববে। মৃণাপ্যামিতশাদ লাঁনি শ্যামাসমাশানি বললি গাশন: 1571 
আপানভাঁরোদ্ব হন প্রধত্রাৎ গ্ক্টিওকত্বাদপুষে।(নরেক্দঃ | 
উভাবলঞ্চ ুতরঞ্চিতাভ্যাৎ তপোবনারভ্তিপথং গতাভ্যামূ ॥ ১৮ ॥ 
বশিষ্ঠ ধেরনোনন্ষারিনন্তমাবর্তমাঁনৎ বনিতা বনান্তীছ। 

পলো নিোলয়প্রদনপঙজ ক্তি ক্তুপোবিতাভ্যানিৰ লৌচনাভ্যামৃ/৯৯। 



রঘুবংশ। [২ সর্গ 

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষিতিপাল দিলীপ ধেনুর 
অগ্রে ও রাঁজমহিষী কুদক্ষিণ! ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ চলি- 
লেন; তখন নন্দিনী উভয়ের অন্তরে অবস্থান করিয়। দিবস 

ও রজনীর মধাগত সন্ধ্যার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

অনন্তর নন্দিনী আশ্রমে উপস্থিত হইলে দেবী সদ" 
ক্ষিণ অক্ষতপাত্র হস্তে লইয়৷ তাহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম 

করিয়া তাহার কার্ধ্যপিদ্ধির দ্বারস্বৰপ বিশালবিষাণছয়ের 
মধ্যভাগ অর্চনা করিলেন । নন্দিনী বত্সদর্শনে নিতান্ত 
উত্স্ুক হইলেও স্থির হইয়া! পুজা গ্রহণ করিলেন 7 তাহাতে 

রাজা ও রীজমহিষী সাতিশয় আনন্দিত হইলেন ) ফলত 

তক্তি বারা সম্পাদিতবিষয়ে তাদৃশ ব্যক্তির অনুগ্রহচিহ্ব্ই 

অবিলম্বিত ফললাছের গ্োতক বলিয়া পরিগণিত হইয়। 
থাকে। 

তদনন্যর শক্রনিস্দন রু্জা দিলীপ তগবতী অরুদ্ধতী 
ও বশিষ্ঠের পদসংবাহন ও সায়ংকালোচিত কার্ধ্য সমাধান 

করিয়! পুনরায় দুপ্ধদোহণাবসানে নিষণ় নন্দিনীর শুশ্রাধা 

করিতে লাগিলেন। তিনি ধেন্ু সন্নিধানে গুজোপহার ও 

প্রদীপ সমর্পণ করিয়। স্ুদক্ষিণার সহিত উপবেশন করিলেন। 

পুরস্ক তা বন্মনি পার্থিবেন প্রত্যুদ্ণতা পার্থিবধন্মপন্থা। 
তদন্তরে মা বিররাঁজ দেশ্ুর্দিনক্ষপীমধ্যগাতের সন্ধ্যা ॥ ২৭ | 
এদক্ষিণীক্কতা পয়স্থিনীহ তাং সুদক্ষিণা সাক্ষতপাত্রহস্তা | 

প্রণম্য চাঁনচ্চ বিশালমন্যাঃ শৃদ্দান্তরং দ্বীরমিবার্থনিদ্ধেঃ ॥ ২৯ | 
বৎসৌতুম্কাঁপি স্তিনিতা সপর্ষযৎ প্রতাগ্রহীৎ্ মেতি ননন্দতুন্তে)। 
ভক্ত্যৌপপন্লেঘু হি তদ্িপানাঁং প্রসাঁদচিত্বানি পুপঃফলানি ॥ ২২ | 
গুরোঃ সদারস্য নিপীড্য পাঁদো সমাপা সান্ধাঞ্চ বিধিহদিলীপঃ| 
নোৌঁহাঁবসাঁনে পুনরের দোদ্ধীং ভেজে ভূজচ্ছিন্নরিপুর্শিষগাম 1 ২৩ ॥ 
তাঁমন্তিকন্যন্তবলিপ্রদীপাঁমন্বাঁসয গৌপ্তা গৃহিণীসহাষঃ | 
ক্রমেণ সুপ্তামন্থ মহঘবিবেশ স্বপ্চোখিতাৎ প্াতরনুদতিষ্ঠৎ ॥ ২৪ ॥ 



হলর্গ ] রঘুবংশ | ২৩ 

পরে ধেনু নিজিত হইলে তীহারাও 'নিদ্রিত হইলেন এবং 
প্রভাতে উত্থিত হইলে তাঁহারাও গাত্রোকখান করিলেন। 

এইবপে দারিজ্াদুঃখবিমোচন পুঁজনীয়কীর্তি নৃপতি 
দিলীপ সন্তাঁনোদ্দেশে মহিষীর সহিত ব্রতধারণ করিয়। এক- 

বিংশতি দিবস অতিবাহিত করিলেন। 

পরদিন নন্দিনী বিচরণ করিতে করিতে অনুচর রাজার 
অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত গঙ্জাগরপাতসন্িহিত 
তৃণসমাচ্ছন্ন হিমাচলের গন্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

ভিংক্র জন্তগণ মনোমধ্যেও নন্দিনীর পরাভব চিন্তা করিতে 

সমর্থ হয় না এই ভাবিয়া ভূপাল, ভুধররাজ হিমাচলের 
শোভ' নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন; ইত্যবসরে এক মিংহ 

রাজার অলক্ষিতপে উপস্থিত হইয়া! সহস' ধেনুকে আক্র- 

মণ করিল । তখন ধেনুর সুদীর্ঘ ক্রন্দনধনি গিরিগুহাতে 
প্রতিধনিত হইয়া বিপন্ষের হিতকারী দিলীপের পর্করত- 

সংনক্ত দুটি যেন রশ্মি বন্ধন করিয়। প্রতিনিরন্ত করিল। 
তখন তিনি পর্বতের ধাতৃময়ী অধিত্যকায় .বিকদিত লো 
বক্ষের ন্যায় পাটল বর্ণ ধেন্ুর উপর অবস্থিত এক েশরীকে 

ইত্থং দ্রতৎ পার্য়তঃ প্রজার্থং সমং মহিষ্যা মহলীয়কীর্ডও | 
সপ্ত বাতীখাক্্রগুণাঁনি তস্য দিনাঁনি দীনোদ্ররণোচিতদ্য ॥ ২৫ ॥ 
অনোন্যপাত্বাচ্চরম্য ভাঁবং (জজ্ঞীনমান। মুনিহোমধেন্ঃ | 
গদ্দাপ্রপাতান্তবিকট়শস্পৎ গেরীতরোগহ্বররমাবিবেশ ॥ ২৩ ॥ 
সা ছুশ্রবর্ধা মনসাঁপি হিংশ্রৈরিত্যদ্দিশোভাপ্রহিতেক্ষণেন। 
অলক্ষিতীন্্যৎ্পতনোনৃপেণ প্রসহ্য মিংহঃকিল তাঁং চকর্ষ ॥ ২৭ ॥ 
তদীবশী ক্রন্দিতমার্তসীপো ুহানিবদ্ধ প্রাতিশব্দদীর্ঘম্ | 
রশ্মিঘিবাদাঁয় নগেন্দ্রসক্তাঁং নিবর্তয়ামাস নৃপস্য দৃর্টিম ॥ ২৮ | 
স পাটলাঁয়াঁৎ গরি তশ্থিবাঁংসং পনুদ্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ | 
অধিত্যকাঁয়ামিব ধাতৃমষ্যাঁং লো প্র দ্রুমহ তঃ প্রফুল্পমূ ॥ ২৯ ॥ 



২৪ রঘবুরংশ। [২ সর্গ 

নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর মৃগেন্দ্রগাঁমী, অরিনিস্থদন, 
রক্ষাকর্ত্। ক্ষিতিপাল আপনাকে সাতিশয় পরাভূত বোধ 
করিয়া বধাহ কেশরীর মংহারের নিমিত্ত তৃণীর হইতে শর 
গ্রহণ করিতে অন্তিল'ঘী হইলে তাহার দক্ষিণ করের 
অঙ্গুলি সকল নখরাগরঞ্িত কন্কপত্রসনাথ বাণের যূলদেশে 
সংসক্ত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। রঃ 
বপে বাহু স্ততিত হইলে রাজার ক্রোধ পরিবদ্ধিত ইউ 
উঠিল, এবং তিনি নিকটস্থ অপরাদীরে স্পর্শ নর ন্ 
পারিয়া মন্ত্রোযধি প্রভাবে অবরদ্ধবীর্ধা অজগরের ন্যায় 
পরিভবামহনবপ স্বীয় তেজে অনুরে দগ্ধ হইতে লা গিলেন। 

অনন্তর নন্দিনীর 'আক্রমণকারী সিংহ উক্ত ব্যাপার 
অনলোকনবিশ্মিত পিংতের ন্যায় মভাবল পরাক্রান্ত মনু- 
বংশকেতু রাজা দিশীপকে মনুষ্য বাক্যে কহিল, মভারাজ ! 
আপণি আর ব্থা পাতশ্রঘ করিবেন না) আমার গতি অক 
পরিত্যাগ করিলেও নিক্ষল হইবে) দেখুন বায়বেগ গাদগ- 
দল উন্মালিত করিতে সমর্থ হয়, কি পর্বতের নিকট 
তাহার সমুদায় প্রয়াস নিক্ষল হইরা যায়। আমি অদ্টমৃর্তি 

৩তোছ়গেত্দমা ঘগেক্দগাঁমী বঙগায় বায শরংশ্ুরণাঃ 
জাতাতিশক্ষো পর খনিবন্গাজুদ্ধন্ত সৈচ্ছৎ আসবো রি ॥ ৩০ | 
রে করঃ প্রহস্ত, নখ প্রজাড়বিতকঙ্কপনে। 

লিঃ স [পকপূগ্ব এব চির পি ঠার্তইবাবতস্থে ॥ ৩১) 
বাস রা ত্্তবিররদ্ধনন্্ারজাণ মাগন্থ তমস্প্রশস্তিঃ | 
রাজা তেঙোভিরদস্া আন্তঙে ওগীব মন্ত্রেিপিকদ্ববীর্ধাঃ ॥ ৩১ | 
তথার্ধাগান্থহ নিগ্ই।তধেনু মুষ্যবাচা 1 মন্নুবংশকেতুম | 
বিল্মাঘয়ন বিন্মিতমাত্বরত্তৌ সিংহোঁকসত্তং নিজগাঁদ সিহহঃ ॥ ৩৪ 
অলং মহীপাঁল তব শ্রমেণ প্রযুক্তমপান্ত্রমিতোরথা স্যাৎ। 
ন পাদপোম্মলনশক্তিরংহঃ শিলোচ্চয়ে মৃদ্ছতি মাঁকতসা ॥ ৩৪ | 



২ সর্গ ] রঘুবংশ। হ্৫ 

ভগবান্ শঙ্করের কিন্কর, নিকুভ্তের মিত্র, আমার নাঁম কুস্তো- 
দর) তিনি অনুগ্রহ পুর্ববক পদার্পণে আমার পুষ্ঠদেশ পবিত্র 
করিয়া! কৈলাস পর্বতের ন্যায় শুত্রবর্ণ রষে আরোহণ করিয়া 
থাকেন। পুরোভাগে এ যে একটী দেবদারু তরু নিরীক্ষণ 

করিতেছেন, উহা তাহারই কৃত্রিম পুজ। এ রৃক্ষ কার্তি- 
কেয়ের জননী কাত্যায়নীর ন্বর্ণকুর্তবূপ স্তনবিনিঃসৃত সলি- 
লের রসাস্বাদন করিয়া থাকে । একদা একটি বন্য হন্তী 
গওস্থল ঘষণ করিয়া উহার ত্ক্ উন্মথিত করিয়াছিল, তদ্দ- 
শঁনে পার্বতী অস্থরাজ্ত্রে ক্ষত বিক্ষত কলেবর সেনাপতি 
কার্তিকেয়ের ন্যায় ইহার নিমিত্ৃও অনুতাপ করিয়ীছিলেন। 

সেই অবধি শুলপাণি বন্য মাতঙ্কগণকে ভয়প্রদর্শন করিবার 

নিমিত্ত এই গিরিগন্থরে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং 

আমি সমীপাগত প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিব, এইবপ জীব- 

নোপারও নির্দেশ করিয়! দিয়াছেন | পরমেশ্বর এই সময় 

আমার ভোজনবেল। অবধারণ করিয়৷ রাখিয়ীছেন; অতএব 

এই উপস্থিত গোবপ শোণিতপারণ। রাহুর বিধুক্রধার নায় 
এই ক্ষুধার্ত জনের পক্ষে যথেষ্ট হউবে। এক্ষণে, আপনি 
লজ্জ1 পরিত্যাগ করিয়া প্রতিগমন করুন; গুরুর প্রতি 

উকৈলসখেধরৎ রষমাকিকক্গেোঃ পাঁদাপর্ণাস্ু গ্রহপৃতপষ্ঠিম্ | 
অবেহি মাং কিঙ্করনক্টমূর্তেঃ কুক্তোদরৎ লাম শিরুত্তশিত্রমূ ॥ ৩৫ | 
অমুং পরঃ পশাসি দেবদাকং পুজ্রাকতোহসেও রযভঙ্জেন। 
যো হেমকুন্তম্তননিঃস্তালাং ক্কপয্য মাতুঃ পয়সাহ রসজ্ঞই ॥ ৩৩ ॥ 
কণু,যমানেন কটহ কদাচিৎ বন্যদ্বিগেনোন্বথিতা ত্রগস্য। 
অঈটথনমদ্দেন্তনয়া শুশোঁচ সেনাঁনামালীঢনিবাঁলরাতজ্ও ॥ ৩৭ ॥ 
তদাপ্রভৃতোৰ বনদ্বিপাঁনাৎ ত্রাসার্থনন্মি্ছনদ্রিকৃক্ষেই | 
ব্যাপারিতঃ শুলভূতা বিধ্শর দিংহত্বমক্কাগতমত্বক্নাত্তি ॥ ৩৮ ॥ 
তদ্যালমেষা ক্ষুবিতস্য ভূটপ্ত্য প্রদিষ্টকাঁলা পরমেশ্বরেণ | 
উপস্থিতা শোণিতপাঁরণা মে স্রদ্বিষশ্চাঁজ্রনসী স্ুধেব ॥ ৩৯ ॥ 

রণ 
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শিষ্ের যেবপ অনুরাগ প্রদরশন করিতে হয়, করিয়াছেন; 
যদি রক্ষণীয় বস্তু শত্্রবলে রক্ষিত না হয়, তাহা! হইলে 
শন্ত্রধারীদিগের ঘশ বিলুপ্ত হয় না। 

তখন অধিরাজ দিলাপ মুগরাজ সিংহের এইৰপ সাহ- 

ক্গার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া দেবাদিদেব মহাঁ- 

দেবের প্রভাববলে আস্ত্র গ্রতিহত হইয়াছে জানিয়া আপ- 

নার প্রতি অবজ্ঞা শিথিল করিলেন | দ্িলীপের অস্ত্র” 

প্রয়োগ বিষয়ে এইটি প্রথম গ্রত্িবন্ধক। তিনি বজ্ত পরি- 
ত্যাগে উদ্ঠত ও রুদ্রদেবের কটাক্ষনিক্ষেপে নিষ্পন্দ ত্রিদ- 

শাধিপতি ইন্জের ন্যায় বিফলপ্রয়াস হইয়া মিংহকে কহি- 

লেন, হে মুগেন্দ্র | আমার চেষ্টা সকল বিফল হইয়াছে; 

ন্বতরাং এক্ষণে আমি যাহা বাসনা করিতেছি তৎসমুদায়ই 
হাস্যাম্পদ হইবে? তথাপি তুমি প্রভাববলে জীবগণের আগ্ত- 

রিক ভাৰ জান বলিয়াই আমি কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হই- 
লাম। স্থাবরজঙ্নাত্মক ভূত সকলের সফি স্থিতি প্রলয় কর্তা 

ভগবান শুলপাণি আমার মাননীয় ; তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন 

করিতে পার না) এ দিকে সাঁগিক গুরুদেব বশিশ্ঠের এই 

ধন আমার সমক্ষে বিনষ্ট হয়, ইহাও উপেক্ষা করা যায় না; 

সখ নিনর্তন্য বিহাঁয় লক্জাং শুরো্বাঁন্ দর্শি হশিষ্যভক্তিঃ | 

শজ্্েণ রক্ষাং যদশক্যরক্ষং ন তদাশঃ শক্্রভৃতাঁহ শিণেোতি ॥ ৪৭ | 

ইতি প্রগলভং পুকষাঁধিরীজো! মৃগাধিরাঁজম্য বচো নিশগ্য | 

এতা1ছতআন্ত্রে! গিরিশপ্রভাবাদাত্বন্যবঙ্ঞাং শিথিলীচকার ॥ ৪৯ ॥ 
প্রতযব্রধাচ্ৈননিয প্রয়োগে ততপুর্বভঙ্গে বিতথপ্রযত্ঃ | 
জড়ারুতজ্তান্বকবীগ্চণেন বজং মুমুক্ষমিব বজপীণিত ॥ ৪২ ॥ 
সংকদ্ধচেষ্টসা মৃথেন্দ কামহ হাস্য বস্তদাদহহ বিবক্ষুঃ | 

অন্তর্গ তং প্রীণভৃ'তাং হি বেদ মন্বং ভবাঁন ভাবমতোহ্ভিবাস্যে ॥8৩| 
মান্যঃ সমে স্বাবরজঙ্গমান'হ সর্গস্থিতিপ্রত) বহাঁরহেতুঃ | 
গুরোৌরপীদৎ ধনমাহিতাগ্নে নশ্যৎ পুরস্তাদনুপেক্ষণীয়ম. ॥ ৪৪ 
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অতএব তৃমি প্রসন্ন হইয়া আমার এই দেহ দ্বার জীবিকা 
নির্বাহ কর ; দিবাবসাঁন হইল, এই ধেনুর বস আসিয়া 
উ্কঠিত হইতেছে ; অতএব ইহারে পরিত্যাগ কর। 

অনন্তর শঙ্করের অনুচর কেশরী দশনময়খে গিরিগন্থ- 

রের অন্ধকার নিরাস করিয়া! ঈষৎ হান্য মুখে পুনরায় 
রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি অপ্প কারণের নিমিত্ত 

জগতের একাধিপত্য, অভিনব যৌবন এবং এই কমনীয় 
কলেবর এই বভ বস্তু পরিত্যাগ করিতে সংকণ্প করিয়া- 

ছেন দেখিয়া আপনণকে কাষাকার্ধবিবেকশুন্য বোধ হই- 

তেছে। যদি প্রাণিগণের প্রতি নিতান্তই আপনার অন্ু- 

কম্পা থাকে» তাহ হইলে আপনার প্রীণান্তে এই একমাত্র 

ধেন্থুই জীবিত থাকিবে; কিন্ত হে প্রজানাথ ! যদি আপনি 
জীবিত থাকেন, তাহ! হইলে পিতাঁর ন্যায় প্রজাদিগকে 

নিরন্তর বিঘ্ব পরম্পরা হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন । 

অথবা যদি. অগ্নলিকণ্প মহর্ষিন একমাত্র ধেনুর উপেক্ষা 

পরাধে সনুজ্জুলিত রোষানলে একীন্তই ভীত হইয়। থাকেন, 
তাহা হইলে ঘটের ন্যায় আপীনসম্পন্ন কোটি কোটি ধেন্ু 

দান করিয়া অক্রেশে তাহার ক্রো« শান্তি করিতে সমর্থ হউ- 

সত্ব মদীষেন শরীররত্তিং দেহেন নির্ধবর্তয়িতুং ২ প্রপীদ, | 
দিনাঁবসাঁনোহ্ন্ুকবাঁলবৎজস1 বিস্যজ্য তং প্রেলুরিয়ৎ মহর্ধেঃ ॥ ৪৫ ॥ 
অথান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাঁং দংস্ট্রীময়খৈত একলানি কর্দান্ | 
ভুয়ঃ স ভূতেশ্বরপাশ্ববিত্তী কিঞ্চিদ্বিহস্যার্থপভিৎ বভাঁষে ॥ ৪৬ ॥ 
একাতপাত্রং জগতঃ প্রভুত্রং নবং বর? কান্তমিদহ বণুশ্চ। 
অল্পন্য হেতোব্ৰু হাঁতুমিচ্ছন্, বিচারমূঢ়ুঃ পভিভাদি মে ভ্রম ॥উ৭॥ 
ভূতান্নকম্পা তব চেদিয়ং থেখরেকা ভবেৎ স্বস্তিমতা ত্বদান্তে। 
জীবন্ প্রনঃ শশ্বছুপপ্লবেভ্যঃ এজাঁঃ এপরজানাঁথ পিতেব পান্সি ॥ ৪৮ ॥ 
অ্থেকধেনোরপরাথচগ্াৎ গুরোঃ কূশীনুপ্রতিমাদ্বিভেঘি। 
শক্যোহস্য মন্ধ্যর্ভবতাবিনেতুৎ গাঃকোটিশঃ স্পর্শয়তা ঘটোদী 308১ 
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বেন। অতএব আপনি কল্যাণ সমূহের উপভোৌকক্তা সবল 
স্বীয় কলেবর রক্ষা করুন। আপনার সমুদ্ধিপম্পন্ন রাজ্য 
কেবল মহীতল স্পর্শ করিয়া আছে বলিয়াই বিভিন্ন; 
ফলত উহা! উন্দ্রপদ স্বর্ণ বলিয়াই কীর্তিত হইয়া থাকে। 

সিংহ এইমাত্র বলিয়া বিরত হইলে, পর্বতও যেন 

কন্দরগত প্রতিশব্দে প্রীতিপুর্বক এ সকল কথাই কহিল। 
অনন্তর মনুষ্যদেব দিলীপ দেবানুচর সিংহের এই সমস্ত 

বাকা শ্রবণ করিয়া সিংহসমাক্রান্ত নন্দিনী কর্তৃক কাতর 
নয়নে নিরীক্ষিত ও অধিকতর ক্ূপাপরতন্ত্র হইয়া! পুনর্বার 
কহিলেন, হে সিংহ ! ক্ষত বা বিনাশ হইতে পরিত্রাণ করে 
এই বলিয়া ক্ষত্রিয় এই শব্দটি ভুবনে প্রসিদ্ধ আছে ; অত- 
এব যে ব্যক্তি এই শব্দের বিপরীত আচরণ করে, তাহার 

রাজ্য ও নিন্দাকলক্কিত প্রাণেই বা কি প্রয়োজন । 

আমি অন্য ধেনু প্রদীন করিয়া কি ৰপে মহর্ষির রোষাপ- 

নয়ন করিব? এউ নন্দিনী কামধেনু স্কুরভির অপেক্ষা কোন 

অংশেই ন্থ্যন নহেন, তুমি কেবল রুদ্রের প্রভাববলে ইহাকে 

আক্রমণ,করিতে সমর্থ হইয়াছ। অতএব আত্মদেহ সম- 
পণ ৰূপ নিষ্কয় দ্বারা এই ধেনুকে তোমার হস্তগ্রহ হইতে 

বিুক্ত করা আমার কর্তব্য হইয়াছে; উহা হইলে তোমার 
তদ্রক্গ কলাণপরম্পরাণাং ভৌঁক্তা'রমূর্জস্বলমাত্মদেহম | 
মহণতলম্পর্শনমাত্রভিননমৃদ্ধং হি রাঁজ্যং পদটৈজ্রমাভুঃ ॥ ৫০ ॥ 
এতাবছুক্ত1 বিরতে মৃগেজ্দ্রে প্রতিষ্বনেনাস্য শহাগতেন। 

শিলোচ্চয়োহপি ক্ষিতিপালমুচ্চৈঃ প্রীত্যা তদেবার্থর ভীষতের |৫১। 

নিশন্য দেবাঁনুচরজ্য বাঁচং মনুষ্যদেবং প্ুনরপুযুবাঁচ। 
বেন্বা তদধ্যানিতকাতরাক্ষ্যা নিরীক্ষ্যমাঁণঃ সুতরাং দয়ালুই ॥ ৫২ ॥ 
গ্তাঁৎ কিল ত্রাঁ়তইত্যুদ খরঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভূবনেষু রূঢ় 
রাজ্যেন কিং তদ্দিপরীতব্ত্রেঃ প্রাণৈকপাক্রোশমলীম সৈর্কা ॥ ৫৩ ॥ 
কথং নু শক্যোহ্নুনয়ো মহর্ষের্কিআগনাচ্চান্যপয়শ্িনীনাম | 
ইমামননাঁং মুরভেরবেহি কদ্রৌজসা তু প্রঘতং ত্বয়াস্যাম্ ॥ ৫৪ 
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ভোজন ব্যাপার অব্যাঘাতে সম্পন্ন হয় এবং মহধির এই 

হোমধেনুও জীবিত থাকেন । তুমি প্রভূপরতন্ত্রঃ অতএব 
আমি যাহা বলিতেছি তাহা তোমার অবশ্যই হদয়স্কম 
হইবে । রক্ষণীয় বস্তু বিনাশিত করিয়া শ্বামিসনিধানে 

অক্ষত দেহে ভূত্যের অবস্থান করা নিতান্ত স্লুকঠিন। তন্সি- 
মিত্ত এই দেবদারু বক্ষে তোমারও অতিশয় যত হইয়াছে। 

হে নিংহ ! যদি একান্তই আমাকে জীবিত রাখিতে তোমার 

অভিলাষ হইয়। থাকে, তাহা হইলে আমার যশোদেহে 

দয়াপরতন্ত্র হও, মাদৃশ ব্যক্তিরা বিনাশী পাঞ্চভোৌতিক 
দেহে আস্থা শুন্য হইয়া থাকেন তাহার সন্দেহ নাই। পণ্ডি- 
তেরা কহেন আলাপ মাত্রেই মিত্রতা জন্মে; তদনুসারে 

বনমধ্যে পরস্পর সমাগত হওয়াতে আমাদিগেরও সখ্য- 

তাব সপ্তজাত হইয়াছে; অতএব হে শঙ্করানুচর ! আমি 

তোমার সখা; সুতরাং আমার প্রার্থনা পরিপুর্ণ না করা 
তোমার কর্তব্য হইতেছে না। 

অনন্তর মুগরাজ রাজার বাক্য অনুমোদন করিলে 

তাহার ভূজদণ্ড তৎক্ষণাৎ অবস্ত্ত শুন্য হইল তিনি 

তখন শন্ত্র পরিত্যাগ করিয়। আমিষপিণ্ডের ন্যায় আত্মদেহ 

সেশং স্দেহাঁপণনিষ্য়েণ ন্যাধ্যা ময়! মোঁচয়িতৃতৎ ভবত্তঃ | 

ন পাঁরণা স্যাদ্বিহতাঁ তটিবহ ভবেদলুপ্তশ্চ মুনেও ক্রিয়ার্থও ॥ ৫৫ ॥ 
ভবানপাদৎ পরবানটৈতি মহান হি যন্রম্তব দেবদারেখ। 
স্তাতৃৎ নিষোক্ত, নহি শক্যমণ্রে বিনাশ্য বক্ষ্যৎ স্বয়মন্মতেন ॥ ৫৩ ॥ 
কিমপ্যহিৎস্যস্তব চেন্মতোঁহহং ঘশঃশরীরে ভব মে দয়ালু | 
একান্তবিদ্বংনিবু মদিধানাং পিগ্েঘনাস্থা বি ভে ভতিকেযু ॥ ৫৭ || 

সন্বন্ধমা ভাষণপুর্ধঘাহরর্ত ততঃ সনে সঙ্গতয়োবনাস্তে। 
তদ্তূতনাঁথানুগ নাঁর্সি তং সন্বন্ধিনো মে প্রণয়ৎ বিহস্তম ॥ ৫৮ | 
তথেতি গ্রামুক্তবতে দিলীপঃ সদ্যঃ এতিটস্তবিমুক্তবাঁছুঃ | 
জন্যস্তশাস্ত্রো হরয়ে শ্বদেহমুপাঁনয়ৎ পিগুমিবামিবস্য ॥ ৫৯ 
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সিংহকে সমর্পণ করিলেন। এই ৰূপে তিনি অধোমুখ 
হইয়। ভয়ঙ্কর সিংহের আক্রমণ কাল অপেক্ষা করিতেছেন, 
উত্যবসরে বিদ্যাধরগণের হস্ত হইতে তাহার উপর পুষ্প- 
বটি হইতে লাগিল। অনন্তর হে বত! উত্থিত হও) এই 
অম্ৃততুল্য বাক্য শ্রবণগোচর হইবামাত্র রাজা দিলীপ 
গাত্রোখান করিয়া নিজ জননীর ন্যায় দুগ্ধবর্ষিণী নন্দিনীকে 
সম্মুখে নিরীক্ষণ করিলেন) কিন্তু সিংহকে আর দেখিতে 

পাইলেন না। তখন নন্দিনী একান্ত বিস্মিত নরনাথকে 
সম্বোধন করিয়া করিয়া কহিলেন, হে সাধে ! আমি মায়! 
উদ্ভাবন করিয়া তোমার পরীক্ষা করিলাম; অন্য হিং 

জন্তুর কথা দুরে থাকুক, মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রভাবে ক্ৃতান্তও 
আমাকে প্রহার করিতে সমর্থ হননা। আজি তোমার 
এই গুরুতক্তি ও আমার প্রতি করুণা, এই দুই কারণে 
আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। হে পু! 

বর প্রার্থনা কর;তুমি আমারে কেবল দুগ্ধদাত্রী মনে 
করিও না) আমি প্রসন্ন হইলে সকল প্রকার অতিলাবই 
পুর্ণ করিতে পারি। ১১৭৭ 

অনন্তর অতিবদান্যৰর কীরবর দিলীপ কৃতাগুলিপুটে 
তণ্মিন ক্ষণে গালয়িতুঃ এজানমুৎ্পশ্যতঃ মিংহনিপাতিমুগ্রম্ | 
অবাঁঞ্খস্যোপরি পুপ্পর্টিঃ পপাত বিদ্যাধরহত্তমুক্তা ॥ ৬০ ॥ 
উত্তিষ্ঠ বৎমেতামৃতাঁয়শীনৎ বচো নিশম্যোশ্খিতমুশ্থিতঃ সন্। " 
দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাঁং গা মগ্াতঃ প্রশ্রবিনীং ন সিং হমূ ॥ ৩৯ ॥ 

তং বিশ্যিতং ধেনুকবাচ সাথো মায়াং শয়োস্তাব্য পরীক্ষিতৌহসি। 
রবি প্রভাঁবামি নান্তকোহপি প্রভুঃ প্রহত্ত ও কিমুতান্য হংআঃ ॥৬২। 
ভক্তাণ গুরে$ মধ্যনুকম্পয়! চ প্রীতাঁশ্যি তে পুভ্র বরং রণীষ্ব। 
ন ডা পয়স।ং প্রস্থতিমবেহি মাং কামছুষাং প্রসন্নাম্ 1৬৩ 

তঃ সমানীয় সমানিতার্থা হতেও ব্বহস্তার্জি তবীরশব্দঃ | 
ডি? কর্তারমনস্তকীর্তং হুদক্ষিণায়ীং তনয়ং যষাঁচে ॥ ৩৪ | 
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সহধর্মিণী কুদক্ষিণার গর্ভে অনন্তকীর্তি _ংশধর এক অপত্য- 
রত্ব উদ্পন্ন হউক এই বলিয়! বর প্রার্থনা করিলেন । পয়- 
স্বিনী নন্দিনীও সন্তানাথর্শ রাজাকে ভাহাই হইবে বয়! 
অঙ্রীকার পুর্ববক কহিলেন, বস! তুমি এখন পত্রপুটে 
আমার তুপ্ধ দোহন কিয় পান কর। ভূপতি কহিলেন, 
জননি ! আমি বসের পান ও ভোমবিধির অনুষ্ঠানের পর 
যে দুগ্ধটুকু অবশিষ্ট থাকিবে, মহ্র্ষির অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়। 
স্বভূজরক্ষিত পৃথিবীর বষ্ঠাংশের ন্যায় উহ! পান করিব । 
তখন নন্দিনী ভূপাল দ্িলীপের এইবপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
নিতান্ত সন্তষ্টত্হউলেন এবং গিরিগহ্বর হইতে অপরিশ্রান্ত 
ৰূপে আশ্রমাভিম্বখে গমন করিতে লাখিলেন। রাজাও 

তাহার পশ্চাঙ্ পশ্চা চলিলেন। 
অনন্যর নির্মল শশাঙ্ক সদৃশ মুখকান্যিসম্পন্ন নরেন্দ্র 

দিলীপ গুরুদেব বশিষ্ঠকে ধেন্ুর প্রসন্নতা লাভ বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিয়া মহিষীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিজেন। 
তাহার প্রফুললতা দেখিয়াই একপ্রকার সফলতা অনুমিত 
হইতেছিল, স্কৃতরাং তত্কালে বর্ণনা করা কেবল পুনরুত্তি 
নীত্র হইল । 

সন্তানক।মাদ তথেতি কাধ বাঁজ্ছে পরতিশ্ত্য পয়ন্ষিনী গ1। 
ছুদ।া পয়ঃ পূত্রপ্রটে মদীমং পুত্রোপভূগ্জেদতি তমাদিদেশ ॥ ৩৫ | 
২সন্য হোঁমাঁথথবিধেশ্চ শেবমুষেরন্জ্ঞানপিণম্য মাতিঃ | 

গুপমানিস্ছাঁমি তবোপভোক্ত, বঠ্ঠাংশমুর্রযা ইব রক্ষিতাঁয়ীঃ ॥৬৩ ॥ 
ইত্খৎ ক্ষিতীশেন বশিশষ্ঠপেনুর্িজ্ঞাপিতা প্রীততরা বভুব | 
তদন্বিতা হৈমবতাচ্চ কুক্ষেঃ প্রত্যাযযাবাশ্রমমশ্রমেণ ॥ ৬৭ ॥ 
তদ্যাঃ প্রসন্নেন্দূমুখঃ প্রসাদং গুকর্পাীণাঁৎ গুরবে নিবেদ্য । 
প্রহর্চিস্বীহ্ুমিতহ প্রিয়াইয় শশহস বাচা পুনকক্তয়েব ॥ ৩৮ ॥ 
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পরে অনিন্দিতস্বভাব সজ্জনানরাগী রাজা দিলীপ 

তৃষ্ণার্ত হইয়া বশিষ্ঠদেবের অনুজ্ঞা লাভ পুর্বক শুত্রবর্ণ 

মূর্তিমান যশের ন্যায় বসের পান ও হোমের অবশিষ্ঠ 
দ্প্ধ পান করিলেন । অনন্তর জ্িতেন্দ্ি় মহর্ষি বশিল্ঠ 
প্রাতঃকালে গোসেবাত্রতের পারণান্তে প্রস্থানকালোচিত 

আশীর্বাদ প্রয়োগ করিয়া! রাজ্জদম্পতিকে নিজ রাজধানী 
প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন | ব্রতদুঃখসহিধু রাজা 
দিলীপ হুত হুতাশন, গুরু বশিষ্ঠ, দেবী অরুদ্ধতী ও সবৎস। 

ধেন্ুকে 'আনুণুর্বিক প্রদক্ষিণ পুর্বক পরিবপ্ধিত প্রভাব 
হইয়। প্রস্থানের আয়োজন করিতে লাঞ্িলেন। পরে 

তিনি স্বীয় পুর্ণ মনোরথ সদৃশ শ্রবণাহ্লাদকর প্বনিসম্পন্ন পাধা- 
ণাদিপ্রতিঘাঁতশুন্য স্রখকর রথে আরোহণ করিয়। আশ্রম 

হউতে প্রস্থান করিলেন। প্রজারা সন্থানার্থ ব্রতানুক্ঠানে 

ক্ষীণকলেবর প্রবাসজনিত উত্কঠাকুল ভূপতিকে নবো- 
দিত নিশানাথের ন্যায় অতৃপ্ত লোচনে অবলোকন করিতে 

লাগিল। এই বূপে পুরন্দর সদৃশ শ্রীসম্পন্ন রাঁজা দিলীপ 
পৌরজন কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পতাকাপরিশোভিত 

স নন্দিনীস্তনামনিশ্দিতাত। সদ্ধ-সলো বত্জনু তাবশেবমূ | 
পপে। বশিষ্টেন কতাঁভানুজ্ঞ; শুভ্রং যশো মুর্তমিবাতিতৃক্ঃ; ॥ ৩৯) 
এাঁতর্ধজাঁভ্তরতপারণান্তে প্রাস্থানিকং স্বজ্তাদনহ প্রযুজা | 

তে দম্পতী স্বাঁৎ প্রতি রাজধানাহ প্রস্থাপয়ামাম বশী বশিষ্ঠঃ ॥ ৭০॥ 
প্রদক্ষিণীকতা হুতং হু তাশমনস্তরহ ভর্ত,বকন্ধতীঞ্চ। 
প্েনুং সবতদাঞ্চ নুপঃ প্রতস্থে অন্মঙ্গলোদ্রতরপ্রভাবঃ ॥ ৭৯ ॥ 
শোঁতাভিরাষহুনিনা রথেন স ধর্মপত্রীনহিতঃ সহি । 

: ষযাবনুদ্ঘা তস্তখেন মাঁগং শেনেব পূর্ণেন মনোরথেন ॥ ৭৩ | 
তদাহিতৌতস্কামদর্শনেন প্রজা? প্রজার্থব্রতকর্শিতীদম | 
নেত্রৈ; পপুস্তত্তিমনাপু,বন্তির্বোদয়ং নাঁথমিবোৌষধীনামু ॥ ৭৩ ॥ 
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পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূজগরা'জ বাঁকুকির তুল্য বলশালী 

টুজযুগলে পুনরায় ভূর ধারণ করিলেন । 
অনন্তর যেমন নভোমগুল মহর্ষি আত্রির নেত্রসমুশ্বিত 

ছ্যাতি ক্ুধাংশুরে ধারণ করে, এবং স্ুরনদী গঙ্ত। যেমন 

হিপরিত্যক্ত শঙ্করতেজ কার্ত্িকেয়কে ধারণ করেন, তদ্রপ 

শজমহিযী ক্ুদক্ষিণা নরপতিকুলের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত 
লাকপালগণের মহাতেজে আবিভূত গর্ত ধারণ 

টিরিলেন । 

পুরন্দরঞ্রীঃ পরমুত্পতাঁকৎ প্রবিশ্য পেখটররভিনন্দ্যমাঁনঃ | 
ভুজে ভুজদ্দেজ্রসমানলারে ভূয়ঃ স ভূমেদ্ধ/রমাঁসসঞ ॥ ৭৪ ॥ 

অথ নয়নসমুগ্থং জ্যাঁতিরত্রেরিব দ্যেওঃ 
আরসটিদিব তেজে! বহ্িনিষ্ঠনতটৈশম্ ] 

নরপতিকুলভূত্যি গভমাঁপত্ত রাজী 

শুকিরভিনিবিষ্টং লৌকপাঁলান্ভাঁটিবঃ ॥ ৭৫ ॥ 

ইতি ভ্ীরঘুবংশে মহাকাঁব্যে কাঁলিদাঁসক্কতেও নন্দিনীবরপ্রদাঁনো 
নাম দ্বিতীয় সর্গঃ | 
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অনন্তর রাঁজমহিধী কুদক্ষিণা দিলীপের সমুদিত 

মনোরথ স্বজপ, সখীগণণের নেতাঁনন্দকর চন্দিকা। প্রাদুর্ভাব 

স্বদপ, উদ্ষ্াকুকুলসতির নিদাণভূত গর্ভলক্ষণ ধারণ করি- 
লেন। ভীহার অস্কষর্টি শিতান্য অবসন্ন হউতে লাগিল, 
তথ্কালে তিনি আর সমগ্র অলঙ্কার ধারণ করিতে পারি- 

লেন না। তাহার মুখমণ্ডল লোধ্পুষ্পের ন্যায় পাগুবর্ণ 

হওয়াতে তিনি বিরলনক্ষত্র, ক্ষীণকান্তি শশধর ন্ুশোভিত 
প্রভাতপ্রা় শর্বরীয় ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। 

দেবরাজ ইন্ধ্ের স্বর্ভোগের ন্যায় আমীর আত্মজ চক্র 

বন্তর্ধ হইয়া পৃথিবী ভোগ করিবে এই বলিয়া কুদক্ষিণ। 
অন্য রস পরিত্যাগ গুর্বক প্রথমত মুভিকাতক্ষণে অভি- 
লাব করিয়াছিলেন । মাত্র যেনন গ্রীক্মাৰসীনে বারি- 
ধারাসংসিক্ত কাননমধ্যগত গলুল আঘ্রাণ করিয়া পরি- 

তৃপ্ত হয় না, তদ্রুপ রাজা দিলীগ নির্জনে প্রিয়তম! সুদ- 
ক্ষিণার *যততিকাজ্র্তি জনন আন্রাণ করিয়া তৃপ্তি লাভ 

করিতে সমর্থ হইলেন না। গ্রেয়ুপী লজ্জাঁপরবশ হইয়া 

আমার নিকট কোন অভ্িলাবই গ্রকাশ করেন না! এই বলিয়! 

অথেগ্নিতং ভর্ত,কপস্থিতৌদয়ং মধ্পীজনোছাক্ষিণ |কৌযুদীমুখম্ ! 
গি নাঁলশিশ্টরানুকুলস্য সন্ততেঃ সদ্িণ| দেখজদিলফণং দবে ॥ ১ ॥ 
শরারনাপ দমন শভৃবণা মুখেন সাম্য লোপ্রগাঞ্ না| 

তনু পরকীশেন বিচ্রেতারক। প্রভাতকপ্ণা শশিনেৰ শর্ব বির | ২ | 
দিব মক্ত্বাের তশোক্ষা তে বং দিগন্ত হরধোহি তৎসৃতিঃ | 

অতোধ্টলাবে প্রথমহ তথ বিগ মনো বনদ্ধান্যরযান বিলউত্বয সা ॥৩| 

তনানণং মৃ্যুরভি খিতীশ্বরে রহন্থ্যপাত্রার ন তৃত্তিনাবযে। 
কাব দৈক্তং পৃৰতঃ পয়োষুচাৎ শুচিবাপায়ে বনরাজিপলুলম্ ॥ ৪| 
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ফোশলাধিপতি দিলীপ তাহার সহচরীদিগকে মগধরাঁজ- 
কুমারী হুদক্ষিণা কোন্ কোন্ দ্রব্য তক্ষণে বাঞ্ত। করেন 
এই কথ। আদর সহকারে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেন । 

এই ৰূপে স্বুদক্ষিণা গর্তিণীমনৌরথক্রুলভ স্বাভাবিক দুঃখ 
প্রাপ্ত হইয়া যে বস্তু প্রার্থনা করিতেন, দেখিতেন তাহাই 
আনীত হইয়াছে; ফলত অধিজ্য শরাসন্ধারী ভূপাঁল 

দিলীপের অভিলধিত স্বরণীয় বন্তও অন্ুলত ছিল না। 
রাজমহ্ধী ভ্রমে ক্রমে দোহদদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ 

হইলে, তীহার অবয়ৰ সকল পরিপুষ্ হইতে লাগিল! 

তখন তিনি পুরাতন পত্রের অপগমের গর সঞ্জাত মনোহর 
পল্লৰ্ সম্পন্ন বল্লীর ন্যায় অপুর্ব শোত। ধারণ করিলেন। 

কতিপয় দ্রিবন অতীত হইলে তীহীর স্তনযুগল নিতান্ত 

স্থল ও চুচ্ক সম্পূর্ণ নীলবর্ণ হইয়া উঠিল; তখন ভ্রমর- 
সংসক্ত স্রজাত পঙ্গজযুকুলের কান্তি উহার নিকট নিক 
বোধ হইতে লাগিল । দহারাজ দিলীপ গতবতা মহ্যাকে 

নিখিপুর্ণ বন্ুদ্ধরার ন্যায়, অন্তর্ব্বিলীনহৃতাশন শমীবাক্ষের 
ন্যার, অন্তঃমলিলা সরস্বতীর ন্যায় বোধ করিলেনন অনন্তর 

ন মেছ্যা শঙসতি বিঞ্িরিদীপ্কিতং স্পহাঁবতী বন্ঘয় কেখ মাগধী। 
ইত ম্ম পুচ্ছতান্রবেলমীদ্ৃতঃ প্রিযাজখীকম্ভবকোশলেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥ 
উপেত্য সা দোহদদুঃখশীলতাঁৎ যদেব বত্রে তদপশাদাহ্ৃতম | 
ন হীষ্টমন্য ভ্রিদিবেইপি ভু তেরভ্দনাঁদাদ্যমধিজাপন্বলও ॥ ৩1 
ক্রেমেণ নিভ্তীর্ধয চ বোঁহদবাথাহ আচীযমানারসবা ররাজ সা। 

পুরাঁণপত্রাপগমাঁৰনস্তরহ লভেব অন্নদ্ধমনোজ্পন্নবাঁ ॥ ৭ ॥ 
দিনেষু গচ্ছত্ডস্র নিতীন্তপীবরৎ তপীষমান। খখহ শুনদ্ধর়ম | 
তিরশ্চকার ভ্রমরাঁভিলীনয়োঃ স্বজাতসোঃ গঙ্কজকোঁশিসোঃ শিয়ম ॥৮। 
নিধানগর্ভাদিব আঁগরাম্বরাঁৎ শনীদিবাভান্তরলীনপাঁবকাম্ | 
নদীমিবান্তঃসলিলাঁৎ সরস্মতীং নৃপহ সসত্বীৎ মহিবীমনন্যত ॥ ৯4 
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তিনি প্রিয়ানুরাগের সদৃশ, উদার ভাব তুল্য, স্বভৃজো- 
পার্জিত দিগন্তানীত সম্পত্তির উপযুক্ত ও সন্তোষের অনু- 
ৰূপ পুংসবন প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ আবুপুর্বিক অনুষ্ঠান 
করিলেন। 

নৃপতি দিলীপ বাসগৃহে গ্রবেশ করিলে চঞ্চললোচন। 
ঝুদক্ষিণা লোকপালগণের অংশমমাশ্রিত গভের গুরুত্ব- 
বশত যত্্র সহকারে আসন হইতে উত্থিত হইয়া অতি ক্লেশে 
তাহার সম্মানার্থ অঞ্জলি বন্ধন করিতেন। তদর্শনে রাজার 

আনন্দের আর পরিসীম। থাকিত না। পরে শিশুচিকিৎ- 
সায় স্ুনিপুণ হিতকারী বৈদ্ধেরা গর্ভপোষণ ' সমাধান 
করিলে রাজ। হৃষ্টমনে গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল সমাচ্ছন্ন 
নতোমগুলের ন্যায় দশম মাসে প্রিয়তমাকে প্রসবোন্ম খী 

নিরীক্ষণ করিলেন । অনন্তর যেমন প্রভাব, মন্ত্র ও উৎ- 

সাহ জনিত শক্তি অক্ষয় অর্থ প্রসব করিয়া থাকে, তদ্রপ 
শচীসমা রাজমহিষী সুদক্ষিণা যথাকালে এক পুজরত্ব প্রসব 
করিলেন। উচ্চ স্থানস্থিত অনন্তমিত পাঁচটা গ্রহ কর্তৃক 
তাহার সৌ ভাগ্য সম্পদ সুচিত হইল । তৎ্কাঁলে দিজ্- 
গুল প্রসন্ন হইল) কুখল্পর্শ সমীরণ বহিতে লাণিল। 

প্রিয়ানুর্বাগস্য মঃসমুমতেকূরজার্তীনাধ দিগন্তসম্পদাঁম্ | 
ষথা্ুমৎ পুংসবলাঁদিকাঃ ক্রিঘাও পতেশ্চ পারঃং সদৃশীর্দারত্ত সঃ ॥১৩| 
মরেজঘাত্রাতিতগরভগৌরবাৎ প্রসত্রপুক্তাঁসনয়া গ্রহাগতঃ | 
তয়োপচীরাপ্লিখিন্নহস্তয়া নন্দ পাঁরিপ্রবানেরঘা মুগ ॥ ১১ ॥ 
কুমা৫ভ ত্যাকুশলৈরনুষ্টিত্তে ভিষগৃভিরাটগ্তরথ গর্ভভন্মাণি। 
পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্মথাং প্রিয়াং দদর্শ কালে দিবমভ্রিতাসিৰ ১২। 
গ্রটহপ্ততঃ পঞ্চতি ভকচ্চমংশ্রট্যরস্্ষ্যগৈঃ স্থচিতভাগ্যসম্প [মূ । 
অস্ত পুত্রৎ সময়ে শটাসমা ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম ॥ ১৩।॥ 
দিশঃ এসেছুর্নকতো বনুঃ স্বখাঃ প্রদক্ষিণার্টিহ্ববিরম্মিরাঁদদে। 
বড়ুব সর্বং শুভশংমি তৎক্ষণং ভবো| হি লোকাহ্যদয়ায় তাদৃশাম ১৪ 
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হুতাঁশন দক্ষিণাঁবর্ত হউয়। আ্বাহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেনঃ 

সকল বন্তই শুভস্চক হইয়া উঠিল) ফলত তাদৃশ ব্যক্তির 

জন্ম লোকের অভ্যুদয়ের নিমিত্বই হইরা খাঁকে। সুতিকা 
গৃহস্থ সেই স্জন্মা শিশুর শয্যার চারি দিকে বিস্তীর্ণ স্বাভ1- 

বিক তেজপ্রভাবে সহসা ক্ষীণকান্তি নিশীথপ্রদীপ সকল 

চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । অনন্তর 
অন্তঃপুরচারী লোকেরা রাজাকে অস্ুততুল্য পুভজন্ম- 

সংবাদ প্রদান করিলে, রাজা তশহাদিগকে সকল বস্তই প্রদান 

করিলেন, কেবল শশিপ্রত ছত্র ও দ্ুইটী চামর অদেয় 

রহিল । 

যখন তিনি নির্বাত প্রদেশ স্থিত পছ্মের ন্যায় স্থির 
নয়নে আক্মজের কমনীয় মুখচন্্ নিরীক্ষণ করিতেন, তখন 

ইন্ছু সন্দর্শনে মহাসাগরের সলিল রাশির ন্যায় তাহার 
অন্যঃকরণে প্রভূত হর্ষ উচ্চসিত হইয়া উঠিত | 

অনন্তর কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিন্ত তপোবন হইতে 

আগমন করিয়া সমগ্র জাতকম্ম অনুষ্ঠান করিলে, মহী- 

রাজ দিলীপের আত্সজ ক্ুতসংস্কার আকরজাত মণির ন্যায় 
সমধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন । তহঙ্কালে কেবল ভূপাল 

অরিস্টশষাহ পরিতো। বিসাঁরিণা সুজন্বানভ্তস্য নিজেন তেজসা | 
নিশীথদীপাঃ সহমা হতন্তিবো বভুবুরালেখ্যমমপ্িভী ইব ॥ ১৫ ॥ 
আনা শুদ্ধান্তচবায শঙফতে কুমাবধজন্বীমতসহ মিতাক্ষরমূ। 

অদেযমানাত।খনের ভূপতেঃ শশিএ্রভং হএমুততেচ চারে | ১১ ॥ 

নিবাতপরস্তিশি (তেন চক্ষুবা নৃপন্য কান্তৎ পিবতঃ সৃতীননম | 
মহোঁদবেঃ পুর ইবেন্দুদর্শন1ৎ শুক? এ্রহ্ষঃ এবভুব নাত্মনি ॥ ১৭ ॥ 
স জাত তকর্পাণাখিলে তপন্দিনা তপোবনাদেতা প্রোধসা কুতে । 

দিলাপশ্ম্ুশ্পণিরাকরো্িবঃ প্রযুক্তসংস্কীর ইবাধিকহ কজেব ॥ ১৮ ॥ 
সুখশ্রবা মঙ্গলতুষ্যনিপ্বনীঃ এমোদনু ত্যৈঃ সহ বারবোঁবিতাম্। 
ন কেবল আন্মন্চি মাগধীপতেঃ পথি ব্যজস্তত্ত দিবৌকসামপি ॥ ১৯ ॥ 
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দিলীপের আলস্ট্রে শ্রুতিস্ৃখকথ্ধ মাস্রুলিক তূর্ঘযনিনাদ ও 
বারবিলাপিনীগণের প্রমোদনৃত্য আর্ত হয় নাই, গগন- 
মগলেও ঢুন্ছতিধনি হইতে লাগিল। শাসনকর্তা রাজ! 
দিলীপের রাজ্যে এক ব;ক্তিও কারাবদ্ধ ছিল না; অতএব 

তিনি পুভ্রজন্ম জনিত হর্ষে নিতান্ত হৃষ হইয়া আর 

কাহাকে বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবেন, কেবল, আপনি 

পিতৃখণ স্ববূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাত করিলেন। 
শব্দার্থবেত্। দিলীপ, এই বালক শাস্ত্রের ও সমরের 

পারগামী হউবে বলিয়া রঘ ধাতুর গ্রমনার্থ পর্য্যালোচন! 

করত তীহার নাম রঘু রাখিলেন। রঘু সম্পূর্ণ সম্পদ- 
শালী পিত! দিলীপের প্রযত্বাতিশয় সহকারে কূর্ধ্যরশ্থির 
প্রবেশে নবোদিত নিশাকরের ন্যায় প্রতিদিন পরিবদ্ধিত 

হইতে লাখিলেন। কার্তিকেয় ছার! পার্পতী ও শঙ্করের 

ন্যায় এবং জয়ন্ত দ্বারা শচী ও পুরন্দরের ন্যায় রাজী ও রাঁজ- 

মহিধী সেই আত্মজ দ্বারা আনন্দিত হইলেন। তাহার। 

ৰূপ ও গুণে শচী পুরন্দর ও পার্বতী শঙ্করের সদৃশ ছিলেন; 
বালকও কুপগুণে কার্তিকেয় ও জয়ন্তের তুল্য হইয়াছিলেন।' 

চক্রবাক্মিথুনের ন্যায় সেই নূপদম্পতির পরম্পরা শ্রত 

ন দংঘতত্তম্য বভূব রক্সিতুঃ বিসর্জয়েদ্ঘং সৃতজম্মহরধিতঃ | 
ধ৭[ভধাঁনাঁৎ স্বয়মেব কেবলং তদ। পিতণাহ মুমুচে স বন্ধনাঁঞ ॥ ২০ ॥ 
হুতম্য যাঁয়াদরসন্তমর্ভক অথ! পরেষাঁহ খুবি চেতি পার্থিবঃ | 

 অবেঙ্ছা ধাতোর্ণমনার্থমর্থবিও চকার নাসা বছুনাস্মসম্তবমূ্ ॥২৯॥ 
পিতুঃ প্রবীন সমএ্রাসম্পদঃ শতৈঃ শরীবাবয়টব্দিনে দিনে | 

পুপোষ বটি হাছ্িদশ্ববীপিতেরনু প্রবেশাদিববালিচক্দ্রমাঁঃ ॥ ২২॥ 

উমারঘ। ক্কে নরজ] মনা যথা বথা জয়ন্তেন শচীপুরন্দরে 

, তথা! নুপঃ জা তে গাগপী ননন্দতুত্তৎ্অদৃশেন তৎ্সমেখ | ২৩ ॥ 

রথাঙ্তনান্নোরিব ভাঁববন্ধনৎ বভূব যড প্রেম পরস্পরা শ্রয়ম | 

বিভক্তমপ্যেকসুতেন তত্তয়োঃ পরম্পরপ্যোপরি পর্ধ্যচীয়ত ॥ ২৪ ॥ 
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হ্ৃদয়ীকর্ষক যে প্রেম সগ্তাত হইয়াছিল, উহ সেই এক- 

মাত্র পুল কতক বিতক্ত হইলেও তাহাদের পরম্পরের 
প্রতি কিছুমাত্র স্থান হয় নাই, প্রত্যত পরিবর্টিধিত হউতে 
লাগ্গিল। দেই বালক ধাত্রী কর্তৃক প্রথমোপদিউ বাক্য 
উচ্চারণ ও তাহার অক্তুলি- অবলম্বন পুর্দক যে গমন করি- 
তেন এবং প্রনিপাতের উপদেশে যে প্রণত হইতেন, তাঁহা- 
তেই তাহার পিতার প্রমোদের আর পরিনীমা থাকিত না। 
রাজ। দীলীপ রঘুকে অঙ্কে আরোপিত করিয়া তাহার 

শরীরসংযোগ জনিত ক্ষ দ্বারা যেন গ্রাত্রে অমৃত সেক 

হইতেছে বোধ করিতেন এবং নয়নযূগল সঙ্কুচিত করিয়! 

বহুক্ষণ পুক্রম্পর্শ জনিত স্থখাস্বাদ করিতেন। যেমন 
প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্তবগুণ প্রধান মৃর্তিবিশেষ বিষু। দ্বারা আপ- 
নার সৃষ্টি স্থিতিশীল বোধ করিয়াছিলেন, তদ্রপ মর্ধযাদা- 
পালক ভূপাল দিলীপ উত্কষ্টউজন্মা রঘু দ্বার! আপনার 
বংশ স্বিরতর বোধ করিলেন । 

অনন্তর কুমার রঘুর চুড়াকম্মা সম্পন্ন হইল। তিনি 
চঞ্চল কাকপক্ষশোতী সমবয়স্ক অমাত্যপুজ্র গণের সহিত 

মিলিত হইয়া! মকরাঁদির নদীমুখ দ্বারা সাগরগ্রবেশের 

ন্যায় সমক্ন্ধপ বর্ণ পরিচয় পুর্বক সমস্ত শব্দশান্ত্র অবগত 

উবাঁঢ পাত্রা। প্রথমোদিতৎ বছো বযো তনীষাঁমবলম্বা চাঁক্গ,লিম.। 
অভ্ুচ্চ নত্রঃ গ্রণিপা ভশিক্ষয়া পিতুমুদিং তেন তনাঁন সোহভক ॥ ২৫ ॥ 
তনঞ্গমায়ৌপা শরারযোগিজৈত সখৈর্নিধিঞ্চন্তমিবামৃতং ত্বচি। 

উপাান্তনশ্মিলিতলোচনো নপ শ্চিরাৎ সতম্পর্শরসন্তীহ যষেখ ॥ হ৩| 
অনংপ্ত চাঁনেন পরাদ্ধাজন্বানা স্মিতেরভেন্তা স্থিতিমন্তমন্বয়ম | 

স্বমুর্তিভেদেন শুণাগ্রাবর্তিনা পতিঃ প্রজানামিৰ সর্গমাত্বনই ॥ ২৭ ॥ 
নিরত্ুচুলশ্চনকাকপক্ষকৈরমাত্যপু্রিঃ সবয়োভিরম্িতহ | 
লিপের্ধখাঁবদ।হণেন বাঁজ্য়ং নদ"মু-খনের সমুদ্রমাবিশৎ | ২৮ ॥ 
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হউলেন। পরে বিধানানুসারে তাহার উপনয়ন সম্পাদিত 

হইল। বিদ্বান শিক্ষকেরা প্রিয়তম রঘুকে শিক্ষা প্রদান 
করিতে লাগ্িলেন। শিক্ষা উপযুক্ত পাত্রে প্রযুক্ত হইলে 

নিশ্চয়ই ফলোপধায়ক হইয়া! থাকে? অতএব রঘুর প্রতি 
শিক্ষকদিগের সমুদায় যতই সফল হইয়াছিল। যেমন 

দিবাকর বায়ু অপেক্ষা বেগগামী অশ্ব ছারা দিখ্বাগুল 
উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তজ্রপ উদারবুদ্ধি রঘু সমগ্র ধীশক্তি 
দ্বারা অর্ণব চতুষ্টগ্র সশ চারি বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন । 
অনন্তর তিনি পবিত্র রৌরব চর্ম পরিধান করিয়া পিতার 
নিকট মন্্রুক্ত অস্ত্র সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন । 
তাহার পিতা কেবল এই পৃথিবীর অদ্বিভীয় অধিপতি 
ছিলেন, এমন নয়, ভূুমগুল মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুদ্ধর বলিয়াও 

প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

ক্রমে ক্রমে যৌবন গ্রভাবে শিশুভাব নিরস্ত হইলে, 
দিলীপতনয় রঘু রৃষন্ৃত্ব প্রাপ্ত বসের ন্যায়, দ্বিপেন্্- 

তাব প্রাপ্ত করিশাবকের ন্যায়, মনোহর কলেবর ধারণ 

করিলেন অনন্তর মহারাজ দিলীপ গোদানবিধি সমা- 
ধান পুর্ববক তাহার বিবাহ সংস্কার নির্দবাহ করিলেন। 

অথোঁপনীতং বিবিবদ্ধিপশ্চিতে| বিনিম্াবেনং গুরযো গুকশ্রিয়ম | 
অবন্ধ্যবত্ুশ্চ রর তে ক্রিখা তি বপ্তপহিতা প্রনাদতি ॥ ৮৯ ॥ 

পিয়ঃ দনইখঃ নও টনকরাঁরণীঃ করণাঁচ্চতশ্রশ্চত্ররর্ণবোপঘাঁঃ ] 

ততার খিদ্যাঃ টি [টিভি দ্বিশোহরিভিহ্রিতানিবেশ্বরঃ ॥ ৩ 
ত্বচং জনেধ্যাং পরিধাঁঘ রৌরবীমশিক্ষতাস্ত্রৎ পিতুরেৰ মান্ত্রবৎ | 
ন কেনলং তক্লা,করেকপার্থিৰঃ ক্ষিতাবভূদেকধনুদ্ধীরোহপি সঃ ॥ ৩শা 
মহৌক্ষতাঁং বহদতরঃ স্পশমিব দ্বিপেন্র ভাবং কলভঃ অদনিৰ | 
রঘুং কুবদোধবনভিন্নশৈশবঃ পুপোষ গান্তীর্ধামনোহরহ বপৃঃ ॥ ৩২| 
অথাস্য গোনীনবিধেরনন্তরহ বিবাঁহদীক্ষাং নিরবর্তবদগ,কঃ | 
নরেন্দকন্যাস্তনবাঁপা স্পতিং তমোনুদং দক্ষসুতা ইবাঁবভূঃ ॥ ৩৩॥ 



৩ সর্প ] রঘুবংশ । ৪১ 

মেমন দক্ষদুহিতার কুমুদবাদ্ধবকে প্রপ্ত হইয়া সাতিশয় 
শোতিত হইয়াছিলেন, তদ্রপ রাজকুমারীর। সং্পতি রঘ্ুকে 
লাভ করিয়া সুশোভিত হইলেন। মহাবল পরা- 

ক্লান্ত যুবা রঘ্ুর বাহুযুগল যুগকার্ষের ন্যায় আয়ত, বক্ষঃ- 

স্থল কপাটের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং আ্রীবাদ্ধেশ 'আতিবিশাল। 

তিনি শারীরিক উত্কর্ষে পিত। দিলীপকে পরাজয় করিয়া- 

ছিলেন বটে, কিন্ত বিনয়হেতু সর্ধবদ। ক্ষুদ্র বলিয়া পরিবৃশ্য- 
মান হউতেন। 

রাজ! দিলীপ চিরাবলম্বিত নিতান্যগুরু প্রজাদিগের 

ভার লঘু করিবার অলিলাবে শাস্ত্রসংক্কার ও স্বলাববশত 

বিনয়শামী রঘুকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন গুণা- 
ভিলাষিণী লঙ্গ্মী পুর্বববিকসিত কমলহইতে অচিরে"ছুপন্ন 
কমলান্তরের ন্যায় দিলীপবৰপ প্রধান আয়তনহউতে বুৰ- 
রাজনাম স্থনে অংশানুসারে গমন করিলেন । সমারণ 

সভার হউলে হুতীশন, বর্ষার অবসান হউলে দিবাকর ও 

মদরব হইলে মাতঙ্ক যেমন সাতিশয় দ্ুসহ হইয়া উঠে, 

ভুপাল দিলীপ নিজ আত্মজ রঘুদ্ধারা তদ্রপ একসুস্ত ছুর্ব- 
ঘহ হয়া উঠিলেন। 

খ্ববা যুগব্যায়তপান্তরহসলঃ কপাটবক্ষাঃ পরিণদ্ধকন্ধর | 

বপুঃ প্রকর্মীদজ়দক্ন,/কং রঘ্ুন্তথাপি নীটর্বিনয়াঁদদৃশ্যত ॥ ৩৪ ॥ 
ততঃ প্রজানাং চিরমাত্মনা তাং নিতীন্তগুব্রীং লঘর্িষয তাঁ ধুম | 
ইশমর্গপংক্ক(রবিনীতই ত্যাসৌ নৃপেণ চক্রে যুবরাজশদভাঁক॥ ৩৫ ॥ 
নরেজ্দমূলাঁয়তনাদনন্তরৎ তদাস্পদং শীর্য,বরাঁজসংজ্ঞিতমূ। 

অগচ্ছদংশেন গশুণীভিলাধিণী নবাঁবভাঁরং কমলাদিবোঁৎপলয় ॥ ৩০৪ 
বিভাবস্তঃ সারখিনেব বাঁষনা ঘনবাপাঁয়েন শভন্তিমালিব | 

বড়ব ০নাঁতিতরাহ স্ছুঃমহ্ৃঃ কট প্রভেদেন করাৰ পার্থিরও ॥ ৩৭ ॥ 

১ 



৪২ রঘুবংশ। | ৩ সর্গ 

অনন্তর দেবরাঁজসদৃশ রাজা দিলীপ কতকগুলি রাঁজ- 
কুমারকর্তৃক অনুগত ধনুদ্ধারী রঘুকে হোমব্ররক্তরক্ষণে 
নিযুক্ত করিয়া একোনশত অশ্বমেধ ষজ্ঞ নির্বধিঘ্বে সম্পাদন 

করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র গৃটকলেবর হইয়া রক্ষক ধনু- 
দ্বরদিথের সমক্ষেই পুনরায় বিধিবিহিত যাগ্রশীল দ্রিলীপের 
যজ্ঞসম্পাদনাথ উত্সৃষ্ট অগ্রতিহতগ্রতি অশ্ব হরণ করি- 

লেন। রাজকুমার রঘুর সৈন্যগণ তত্ক্ষণাৎ অশ্ববিনাশ- 
জনিতবিষাদে কিংকর্তব্যবিমুঢ ও একান্তবিস্মিত হইয়া 
দণ্ডায়মান রহিল। ইত্যবসরে বশিঙ্ধেনু নন্দিনী যদৃচ্ছা- 
ক্রমে সেই স্থানে আগমন করিলেন। সাধুজনসতকৃত 

দিলীপনন্দন রঘু পুর্বে তাহার প্রভাব অবগত ছিলেন, 
এক্ষণে তাহাকে দেখিবামাত্র অতিপবিত্র তদীয় অঙ্নিস্থ- 

নিত সলিলে স্বীয্র লোচনযুগল ধোৌঁত করিয়া অতীন্ডি় 
পদার্থসকল অবলোকন করিতে সমর্থ হইউলেন। তখন 

তিনি পুর্বদিকে পর্বতপক্ষছেদী দেব পুরন্দরকে বারংবার 
সারথি মাতলির প্রবত্থে নিবারিতচাপল্য রথরম্মিষংযত 

অশ্ব হরণ করিতে নিরীক্ষণ করিলেন । 

নিযুজা তং হোঘতুরক্গরক্ষণে ধনুদ্ধরং রাঁজনুতিরনুদ্রতম | 
অণুর্ণমেকেন শতক্রতপমঃ শত ক্রতৃনামপবিঘমাপ আঃ ॥ ৩৮ ॥ 

ততঃ পরং তেন মখায় যন্ত্রনাং তুরসুৎস্থষ্টমনর্গলং পুনঃ | 

ধনু তাঁমখ্রতএব রক্ষিণাঁং জহ্হার শক্রুঃ কিল গৃবিখ্াহঃ ॥ ৩৯ ॥ 

বিষাদলুপ্তগ্রতিপত্তিপিশ্মিতৎ কুমার সৈন্যং সপদি স্থিতঞ্চ তথ। 
বলিষধেনুশ্চ ঘদৃচ্ছয়াগ তা আত প্রভাঁবা দদৃূশেহ্থ নন্দিনী ॥ ৪০ | 
তদদ্গনিস্যন্দজলেন লোচনে প্রমৃঙগ্য পুণ্েন পুরস্কতঃ সতামূ। 
অতীবিয্নেষপ্যুপপন্নদর্শনো বভুব ভাবের দিলাপনন্দনঃ ॥ ৪১ ॥ 
্পুর্্ধতঃ পর্বতপক্ষশীতিনং টি দেবং নরদেবজস্তবঃ | 
পুনঃ পুঅঃ তা নিষিদ্ধচাঁপলং হরত্তমশ্বং রথরশ্মিসংযতম ॥ ৪২ 



৩ সর্গ ] রঘুবংশ। ৪৩ 

অনন্তর রঘু নিনিমেষ লোচনশত ও হরিদ্বর্ণ অশ্থদ্বারা 
ঠাহাকে ইন্দ্র বোধ করিয়া গথনম্পশর্ অতিগভীর স্বরে 
'নবর্তিত করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, হে দেবেন্দ্র ! 

মনীষিগণ আপনাকে বজ্ঞাংশভোজীদিগের অগ্রগণ্য 

[পিয়। কীর্তন করিয়া থাকেন, তবে কেন আপনি নিরন্তর 

বাগনিরত আমার পিতার যজ্ঞবিনাশের নিমিত্ত গ্রবুত্ত 

হইতেছেন । আপনি ত্রিলোকনাথ ও অতীন্দিয়বিষয়দশর্ ) 

আপনি যজ্জবিঘাতকদিগকে সর্দদ] দমন করিবেন ? কিন্তু 
ধান্মিকদিগের কর্মে যদি এক্ষণে আপনা হইতেই বিদ্ব 
জন্মে, তাহা! হইলে একবারে সৎ্কার্ষ্যের অনুষ্ঠান বিলপ্ত 
হইয়া যায়। অতএব হে দেবরাজ ! অশ্বমেধ যজ্ছের প্রধান 

অন্ত এই তর্কে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত । 

প্রতিপথপ্রদর্শক মহাশয় লোকেরা কদাচ মলিন পথ 
সবলম্বন করেন না। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দিলীপ- 

নন্দন রঘুর এইবপ প্রগল্ত বাক্য শ্রবণ পুর্র্বক বিস্মর- 
নহকারে রথ নিবর্তিত করিয়া উত্তর করিতে লাগিলেন, 
হক্ষএিয় কুমার! তুমি আমারে ষে কথা কহিতেছ তাহা 

শটতস্তমক্ষামনিমেষরত্তিভিহ্রিৎ বিদিত্বা হরিভি্চ বাঁজিভিঃ | 
অবোচদেনং গগনস্পশা রঘুং স্বরেণ ধীরেণ নিবর্তয়ন্িব ॥ ৪৩ 
মখাৎ শভাজাঁং প্রথমোমনীবিভিন্ত্রমেব দেবেজ্র সদা নিগদ্যসে। 

অআজল্বাীক্ষাপ্রয তদা মদ রে।ঃ ক্রিয়াবিঘাতায় কথং প্রবর্তসে ॥ ৪৪ ॥ 
ত্রিলৌকনাথেন সদা মখদ্দিযন্তুযা নিঘম্যানন্্ দিবাচক্ষুযা। 

সচেৎ স্বয়ং কর্ম ধন্চাঁরিণাৎ ত্বদন্তরাঁয়ো ভবসি ট্যোতো বাধিত ॥ ৪৫ 
তপঙ্গন্্যৎ মঘবন মহাক্রতোরমুৎ ভুরঙ্ৎ পতিমোক্তি মহনি। 
পথঃ শ্ুতের্র্শিতাঁরঈশ্বরাঁঃ নামাতে ন পদ্ধতিষ্ 1 ৪৩ ॥ 
ইতি প্রগলভং রদ্বুণা সমীরিতৎ বঢোনিশম্যাধিপতির্গিবের কসাম | 
নিবর্তৃযামীস রথং সবিশ্মরঃ প্রচ ক্রমে চ প্রতিবক্ত স্তর ॥ ৪৭॥ 



4৪ রঘুবংশ। ৩ সর্গ 

যথার্থ বটে ? কিন্তু শক্রহইতে যশোরক্ষা! করা যশোস্বীদিগের 

নিতান্ত কর্তব্য । এক্ষণে তোমার পিতা যাগদ্বারা আমার 
লোকপ্রসিদ্ধ অশেষ যশঃ অতিক্রম করিবার উপক্রম 

করিয়াছেন। যেমন একমাত্র বিষুণউ পুরুষোত্তম ও এক- 
মাত্র ত্র্ম্বকই মভেশ্বর বলিয়া অন্ডিহিত হইয়া থাকেন, 

তদ্রপ ম্থুনিগণ কেবল আমাকেই শতক্রতু বলিয়া বিদিত 
'আছেন, এই শব্দও দ্বিতীয় পুরুষগামী নয়। ক্ুতরাং 

আমি মহর্ষি কপিলের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার 

পিতার এই অশ্ব অপহরণ করিয়াছি, এক্ষণে এই অশ্ব- 
মোচনে তোমার যত্ব করিবার আবশ্যকতা নাই, তুমি 
সগরসন্ততির পদবীতে পদার্পণ করিও না। 

অনন্তর অশ্বরক্ষক রঘু হাস্য করিয়া নিভয়হ্ৃদয়ে পুনরায় 

পুরন্দরকে কহিলেন, হে দেবরাজ ! যদি আপনার এইৰপ 
নিশ্চয়ই হইয়। থাকে তবে এখন শঙ্্র গ্রহণ করুন? রঘুকে 

পরাজয় না করিয়া কদাচ ক্লুতকাধ্য হইতে পারিবেন না। 

তিনি উদ্ধমুখে ইন্দ্রকে এই বলিয়া শরাসনে শরসন্ধান 

করিবার অভিলাষে আলীঢনামক ভঙ্কি দ্বারা সাতিশয় 

যদাঁথ রাঁজন্যকুমার তত্তথা যশস্ত রক্ষ্যং পরতোষধশোপটন2 | 
জগত্প্রকাশং তদশেষমিজ্যয়া ভৰক্ধী কর্লজ্ৰয়িতুহ মমৌদ্যতঃ ॥ ৪৮% 
রির্য থেক: পুকযোত্তমঃ শ্মৃতো মহেশ্বরজ্ত্রান্বকএব নাঁপরঃ | 
তথা বিছুর্মাৎ মুনযঃ শতক্রতুৎ দ্বিতীয়গামী ন হি শব্দএব নঃ | ৪৯ ॥ 
অভোহমশ্ং কপিলানুকারিণা পিতুত্তদীযস্য ময়াপহাপ্িতঃ| 
অল এ্রযত্তেন তবাত্র মা নিধাঃ পদং পদব্যাঁং সগরন্য জন্তুতেত | ৫৩ 
ততঃ প্রহস্যাপভয়ঃ পুরন্দরহ পুনর্বভাঁবে তুরগস্য রক্ষিত । 
গৃহাঁণ শস্ত্ং বদি সগ এব তে নখলুনির্জিত্য রঘুং কৃতী ভবাঁন ॥৫১ 

স এবমুক্া! মঘবস্তমুন্ম,খঃ করিষ্যমাণঃ সশরং শরাসনম্ | 
সাভউবালীডাবিশেষশ্ো্সি হন! বপুঃপ্রকর্ষেণ বিড়স্থিতেশ্বরঃ ॥ ৫২ ॥ 
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₹শোভিত শরীরের উন্নতিবশত দেবাদিদেব মহাদেবের 

সন্ুকারী হউয়। অবস্থান করিতে লাগিলেন । দেবরাজ 
ম্্রও রঘুর স্তততৰপ বাণে হৃদয়দেশে বিদ্ধ ও নিতান্তক্রুদ্ব 
ইয়া নবজলধরজালের মুহর্ত লাঞ্নভূত দিব্য. কার্মাকে 
মন্যথ সায়ক সন্ধান করিলেন। তখন ভয়ঙ্কর অস্থরগণের 

"খিরপানে চিরপরিচিত সেই সারক দিলীপতনয় রঘুর 
বশালবক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিয়া যেন কুতৃহলসহকারে 

সনান্বাদিতপুর্ব মনুষ্যশৌণিত পান করিতে লাগিল। 

কমারবিক্রম রঘু দেবহত্তী এরাবতের তাড়নবশত কর্কশ 

টরশাখাসম্পন্ন, শটীর পররচনায় অঙ্কিত তদীয় ভূজদণ্ডে 
বনামচিহ্রিত সায়ক নিখাত করিয়া অন্য এক ময়ূরপত্রালঙ্কৃত 
গরে বলপুর্বক স্কুররাজের অশনিধজ ছেদন করিলেন। 
তখন স্বরঞ্রীর কেশছেদনসদূশ এই ব্যাপার অবলোকনে 
ঘবররাজ ইন্দ্র রঘুর পতি সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। 

এইবপে বিজয়াভিলাধী সেই বীরছয়ের স্বপক্ষ আশী- 
বিষের ন্যায় নিতীন্তভীমদর্শন অধোমুখ ও উদ্ধমুখ শর- 
নিকরদ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। দেব ও 

মানুষ সেনাসকল সমরের উপান্তবস্তধ হইয়া রহিল । 

রঘোরবত্তময়েন পত্রিণা ছদি ক্ষতোগোত্রভিদপ্যমর্ষণঃ | 
নবান্বুদানীকমুহুর্ঁলাঞ্নে পনুষ্যমোঘহ সমপর্ত সাঁয়কম্ ॥ ৩ ॥ 
দিলাপস্থনোঃ স বহদ্ভজান্তরৎ প্রবিশ্য ভীমাস্তরশোণিতোঁচিতঃ | 
পপ[বনাম্বাদিতপূর্বনাশুগঃ কুতৃহলেনের মনুষ্যশোণিতম্ ॥ ৫৪ ॥ 
হবেঃ কুমারোপি কুমারবি ক্রমঃ সরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গ,লেখ। 
ভুজে শচীপত্রবিশেষকাক্ষিতে স্বনানচিত্রৎ নিচখান সায়কম্ ॥ ৫৫ | 
জার চাঁন্যেন ময্ুরপত্রিণা শরেণ শর্রস্য মহাঁশনিধ্জম | 

চুকোপ তন্মৈ সভূশৎ সুরশ্রিয়ঃ প্রসহ্া কেশব্যপরোপণান্িব ॥৫৩ ॥ 
তয়োকপাস্তস্থিতনিদ্ধমৈনিকং গকত্মদাশীবিবভীমদর্শনৈহ | 
বভ়ুব যুদ্ধং তুমুলং জয়ৈবিণো রপোসুখৈরর্ধমুখৈশ্চ পত্রিভিঃ ৫ ৫৭ | 
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যেমন মস্বদ আত্মনিগত বহিকে নির্বাণ করিতে মমর্থ হয় ন। 
তদ্জরপ দেবরাজ ইন্দ্র অনবরত শররুষ্টিবর্ষণ করিয়াও সেই 
দুঃসহ তেজের আধার রঘুকে শান্ত করিতে পারিলেন না। 
অনন্তর রঘু অধ্ধচন্দ্াকার শরদ্বারা তেঙ্জঃপুগ্তকলেবর 
ইন্দ্ের হরিচন্দনচর্চিত প্রকে দেশে প্রমথ্যমান অর্ণবের 
ন্যায় অতিগভীরন[দিনী শরাসনমৌববর্ধকে ক্রোধরে 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন উন্দ, চাপ পরিত্যাগ 

পুর্বক পর্দতপক্ষচ্ছেদী প্রহাজালজড়িত অস্ত্র গ্রহণ করি- 
লেন। রঘু সেই অস্ত্রদ্ধারা বক্ষঃস্থলে সাতিশয় প্রহৃত 

হইয়া সেনাগণের অশ্রধারার সহিত সহসা ভূতলে নিপতিত 

হইলেন। পরে তিনি নিমেবমাত্রেই বজীঘাতজনিত 
দুঃখ অপনীত করিয়া সৈনিকপুরুষের হর্জনিত সিংহ- 

নাদসহকারে তৎক্ষণাৎ গাত্রোণ্থান করিলেন । 

গুণ সর্দত্রই আম্পদলানে সমর্থ হয়? দেবরাজ ইন্দ্র 
আঘুধ ব্যবহারবশত অতিনিষ্কুর বিপক্ষভাঁৰ অবলম্বন করি- 
লেও বলবীর্ষযাতিশয় সন্দর্শনে রঘুর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট 

হইলেন এবং তীহাকে সম্বোধনপুর্রক স্পক্টাভিধানে কহি- 
লেন, হে বীর! আমার এই আয়ুধ সারবস্তা প্রযুক্ত পর্ব- 

অতিপ্রবন্ধপ্রহিতাত্ত্র্টিতি তমা শ্রয়ং ছুপ্প.সহস্য তেজসঃ। 
শশাঁক নিব্বাপয়িত্রৎ ন বাঁদবঃ স্ব শচ্যতং বর্িমিবাভিরনুদঃ 1৮ 
ততঃ একোষ্ঠে হরিচন্দনাক্কিতে প্রমথ্যমীনার্ণ বগারনাদিনীন | 
রঘুঃ শশাঙ্কা্ধমুখেন পত্রিণা শরাফলজ্যামলুনাদ্বিড়ৌজসঃ ॥ ৫৯ ॥ 
স চাপমুৎ্স্জা বিব্রদ্ধমৎসরঃ প্রণাশনায় প্রবলন্য বিদ্বিবঃ | 

মহ্গাপূপক্ষবাপরোপ ণোচিতং স্ফ,রত্প্রভামগুলমস্ত্রমীদদে ॥ ৬০ ॥ 
রুশ বক্ষনি তেন তাডিতঃ পপাঁত ভূনেই সহ টসনিকাশ্রভিঃ | 
নিস্কেনমারাদবধূয় তদ্যাথাং সহোশ্খিতঃ ইসনিকহর্নিন্যটন: ॥ ৬১ | 
তথাপি শক্মব্যবহীরনিষ্ঠ, রে বিপক্ষভাবে চিরমস্য তস্থ,বঃ। 

তুতোষ'বীর্ধযাতিশয়েন ত্রহা পদং হি জর্ধত্র গুটণরিদীয়তে ॥ ৩২ 
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তেও অপ্রতিহতপ্রমর হইয়া আসিয়াছে; তোমাভিন্ন 

অদ্যাবধি আর কেহই উহা সহ্য করিতে পারে নাই 3 এউ 

নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন ভই- 

লাম? এক্ষণে তুমি আমার নিকট এই অশ্বব্যতিরেকে কি 
অভিলাষ কর। 

অনন্তর প্রিয়স্বদ রঘু তুণীরহইতে অসম্প্রর্ণউদ্ধৃত 

ক্থবর্ণপুঙ্খরাগে রঞ্ডিভাক্রণলি শর প্রতিসংহার করিয়া 
ক্করেশ্বরকে কহিলেন, হে প্রভো।! যদি আপনি নিতান্তই 

অশ্বকে পরিত্যাথ না করেন, তবে নিরন্যর যাগনিরত 

আমার পিতা যাহাতে বিধিবিহিত অশ্বমেধের অখণ্ডফল- 

লা করিতে সমর্থ হন এবং তিনি ত্রিলোচনের অংশ 

বলিয়া সামান্য লোকের নিতান্ত অনভিগম্য, স্কতরাং 

যাহাতে সভামধ্যে এই বত্বাম্ত তাহার কর্ণগোচর হয় 

আপনি আপনারই এই এক বান্তহারককে প্রেরণ করিয়। 

তাহার অনুষ্ঠান করুন | 

মাতলিসারথি ইন্দ্র তথাজ্জ বলিয়। তাহার বাঁকা স্বীকার 
করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ক্ুদক্ষিণাতন্জয় রথুও 

অনতিন্ৃষ্টমনে নৃপতি দিলীপের সভাগৃহে সমুপাস্থ 

মঙ্গমদ্রঘপি সাঁরবস্তয়া ন মে ত্বদন্যেন বিসোদ্মায্ধম | 
ডে মাঁং প্রীতমূতে ভরা কিশিচ্ছরপীতি স্ক,উমাহ বাঁসবঃ 1৬৩ 
ততোনিবঙ্গাদনন গ্রমুদ্ধ, তং স্ববের্ণপৃপ্বদ্াতিরঞ্জি তাঙ্গ, লিহ্। 
নরেক্রস্ুমুঃ প্রতিসং হরন্রিযু টা প্রত্যবদৎ স্বরেশ্বরম_ ॥ ৬2. ॥ 
অগোচামশ্বং ঘপি মন্যসে প্রভো ততঃ সনাপ্ডে বিধিটনৰ কর্দণি | 
অজশ্র দীক্ষা প্রবতঃ স মঙ্সী,কঃ চর ফলেন যুজযতাম্ ॥৬৫॥ 
যথা চ বত্তান্তিনিমং সদোঁগতক্ত্বিলোচটিনকাংশতয়া 1 ছুরাঁসদঃ । 
তটবৈব সন্দেশহরাদ্বিশীল্পতিঃ শবণোতি লৌকেশ থা বিবীয়তাঁদ ॥ 
তথেতি কাঁমহ প্রতিশু্রবাঁন রঘোথাঁগতৎ মাতলিসারঘির্যয়েও | 
পন্য নাতিপ্রঘনাঁঃ সদোতিহৎ সুদক্ষিণাসুহ্থরপি ন্যবর্তৃত'॥ ৩৭ ॥ 
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হইলেন। দিলীপ স্ুরবাজ ইন্দের বার্তাহারকদবারা গুর্ধেই 
এই ব্রত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন ; এক্ষাণে তাহার কুলিশ- 

ব্রণান্কিত কলেবরে হর্ষশীতল পানিতল পরামধণপুর্ববক 
অভিনন্দন কণ্রতে লাগিলেন । 

এইকৰপে অগ্রতিহতশাদন নরনাথ দিলীপ আযুক্ষয় 
হইসে স্বরলোকে আরোহণ করিবার বাপনায় সোপান 

পরম্পরার ন্যায় একোনশত অশ্বমেধ সম্পন্ন করিলেন । 

অনন্তর তিনি বিষয়বাসন! পরিত্যাগপুর্বক শাস্্রানুনারে 
জকে রাজচিহ্ন শ্বেতছত্র প্রদান করিয়া দেবী আুদক্ষিণার 

সহিত তপোবনত্রুচ্ছায়া আশ্রয় করিলেন; ফলত; উন্স্া 

কুবংশীয়দিগের চরমকালে বাণপ্রস্থ'শ্রম অবলম্বন করাই 
কুলব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। 

তমভ্যনন্দৎ প্রথমহ প্রবোধিতঃ প্রজেশ্বরঃ শসিনহাঁরিণা হরেত। 

পরাঁমূশন হর্ষজড়েন পাঁণিনা তদীয়মন্দং কুলিশব্রণাঙ্ষিতম ॥ ৬৮ ॥ 

ইতি ক্ষিতীশোনবতি নবাঁধিকাঁং মহা ক্রতুনাঁং মহনীয়শাদনঃ। 
সমাককক্ষুর্দিবমায়যঃ ক্ষয়ে ততীন দৌপানপরম্পরাঁমিৰ ॥ ৬৯ ॥ 

অথ স বিষয়বাবত্তাত্বী যথাবিধি স্ানবে 

নপতিককুদং দানা যুনে সিতাতপবারণম | 

মুর্শিবনতকচ্ছাঁবাং দেব্যা তয়া দহ শিশিয়ে 

গলিতবয়মাধিস্টকুণামিদং হি কুলত্রতম ॥ ৭০ ॥ 

ইত পীরঘুবংশে মহাঁকাব্য কাঁলিদাসকতে রুরাজাভিমেকে। 
নাম তৃতীয়? সর্গঃ। 



চতুর্থ সর্গ । 
বু 

যেমন হৃুতাঁশন সায়ংকালে কুর্য্যনিহিত তেজ গ্রাপ্ত 

ভইয়া অপেক্ষাকৃত প্রদীপ্ত হইয়া -উঠে, তদ্রপ বীরবর রঘু 
পিতৃদন সাম্রাজ্য লাভ করিয়া সমধিক শোনা পাপ্ত ভউতে 
লাগিলেন । বিপক্ষ ভূপালগণের হৃদ্গাত সন্যাপানল দিলী- 
পের রাজ্যকালে প্রধূমিত হইয়াছিল না এক্ষণে রঘুকে 

সাআজেযে অভিষিক্ত শ্রবণ করিয়া এককালে গ্জ্বলিত 

ভউয়া উঠিল। যেমন লোকে উন্নমিতনেত্রে শক্রধজের 

অভুযুপ্থান দর্শন করিয়া থাকে, তন্জরপ প্রজার! আনম্দলভ- 
কারে সন্তান সন্যতি সমন্তিব্যাহারে রঘুর অভিনব অভ্যুদয় 
অবলোকন করিতে লাগিল। দ্বিরদবরগামী রঘু পিত- 
সিংভামন ও লমগ্র অরিমণ্ডল এই দুউটি যুগপছ আক্রমণ 

করিলেন। তঙ্কালে রাজলঙ্গনী স্বয়ং প্রচ্ছন্নতাবে থাকিয়া 
কাশ্থিপুঞ্জনুমিত পদ্মৰপ আতিপত্রদ্ধারা সাআজ্যে অভিষিক্ত 

বঘূর আরাধনা করিতে লাগিলেন । দেবী সরস্বতী ধথাযোগ্য 

সরাঁজাৎ গশুকণ] দত্ং প্রতিপদ্যাঁধিকং বভেখ | 
পিনান্তে নিহিতং. তেজঃ সবিত্রেব ছুতাশনঃ ॥ ১॥ 

পিল।পানন্তর রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিত. । 
পুর্নবহ এধূমিতো রাজা হদয়েহসিরিবোণ্খিতই ॥ ২ ॥ 

প্ুকহ তব্বজন্যেব তম্যোন্বয়নপওক্তয়ঃ | 
নবাঁভ্যুত্থানদর্শিন্যে ননন্দ্ুঃ সপ্রজাঁং প্রজাঃ ॥ ৩ ॥ 

'সমমেব সমাক্রান্তহ দ্বরং দ্বিরদগানিনা । 

তেন দিংহাসনং পিত্রামখিলধ্তারিমণুলম্ ॥ ৪ ॥ 

ছায়ামগুললক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বঘম | 

পদ্মা পদ্যাতপত্রেণ ভেজে আাআজ্যদীক্ষি তম ॥ ৫ ॥ 
৭ 



৫০ রঘুবংশ। [৪সর্গ 

অবসরে বন্দিবর্গে আবিভূতি হইয়া অর্থসঙ্কত স্ততিবাদ 

দ্বারা স্তবশীয় রঘুর উপাপনায় প্রত হইলেন। যদিও 

বস্রুমতী মাননীপ্ নুপ্রশথীত রাজগণে উপভূক্ত হইয়াছি- 

লেন, তখাপি রাছা রঘুর নিকট অনন্যোপতভুক্তার ন্যায় 

লক্ষিত হইতে লাগিলেন রঘু অপরাধান্ূসারে দও প্রদান 

করিয়া নাভিশীতোষ্ দক্ষিণানিলের ন্যায় সকল লোকের 

সনোহরণ করিলেন। যেমন সহুকাঁর বৃক্ষের ফল হইলে 

লোকে পুষ্পোকাম বিস্মৃত হয়, তদ্রপ রাঙ্গা রঘু সমধিক 

গুণবন্ত। প্রযুক্ত দিলীপের প্রতি প্রজাদিগের গুৎনথক্য তাস 

করিয়া দিলেন । 

নীতিশাস্্রবিশীরদ সচিবেরা সেই নুতন নৃপতি রঘুর 

নিকট সৎ ও অসৎ উত্তয়বিধ বিষয়ই কীর্তন করিতে লাগি- 

লেন; কিন্তু রঘু অসৎ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্পক্ষই 

অবলম্বন করিলেন। পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের গুগসম্ু 

দায় উৎ্কর্ধাতিশয় লাত করিল; ফলত রঘু ন্থৃতন মহীপাল 

হইলে সকল বন্তই অভিনব বলিয়া বৌধ হইতে লাগল। 

পরিক্ প্পতসান্নিধ্াা কালে কালে চ বন্দি 

স্ততাৎ স্তরতিভিরর৫াঁভিকপতস্থে সরস্বতী ॥ ৩ ॥ 

মনুপ্রস্ৃতিভিাটন্যতুক্তা বদাপি রাজা ১৪ 
তগ' প্যননাপুর্রেৰ তি ম্মানীদবন্ধরা ॥ ৭ ॥ 

সহি সন্বন্য লোৌকস্া ঘুক্তদণ্ডতয়া মনঃ। 

আঁদদে নাতিশীতোঞ্চে। নভক্বীনির দক্ষিণও | ৮ | 

মন্দোথকঠাঃ কভাত্তেন গুণাবিকতয়া গুরেউ। 
ফপেন সহকাঁরস্য পুপ্পোক্ধামইব প্রজাঃ ॥ ৯ ॥ 

নয়নিক্তিন্নবে রাঁজ্ি সদসচ্চোঁপদর্শিতম | 

পূর্ব ৭বাভবণ পক্ষত্তশ্মিন্নী ভবদুত্তবঃ ॥ ১০ | 

পঞ্চানামপি সতাঁনামুৎকর্ষং পৃপুসুতডগাঃ | 

নবে তনম্মিম্মহীপালে সর্ব নবমিবাভবত্ ॥ ৯১ ॥ 



৪ সর্গ ] রঘুবংশ। ৫১ 

যেমন আহলাদজনক বলিয়া চন্দ্রও তাঁপপ্রদান করেন বলিয়। 

তপন অন্বর্থনাম হইয়াছেন, তদ্রপ রঘু প্রজ'রঞ্তন করি- 
তেছেন বলিয়। রাজা এই শব্দের »সার্থকতা সম্পাদন করি- 

লেন। তাহার লোচনযুগল কর্ণান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল ; 

কিন্তু তিনি হ্ুক্ষকার্যযাথদর্শি শাস্্রদ্বারাই নয়নবত্তার ফল 
লাত করিয়াছিলেন। এই ৰূপে ভূপাল রঘুরাজ্যে শান্তি- 
স্কাপন করিয়া স্স্থচিত হইঞ্টে, পদ্ঘলক্ষণলাঞ্রিত শরৎ দ্বিতীয় 

রাজলম্বীর ন্যায় রঘুর সমক্ষে প্রাদুভূতি হইল । জলদ- 
জাল ঝারিবিন্ছুশুন্য ও একান্ত লঘু হইয়া উঠিল |, স্ুর্্য- 
কিরণ ও ভূপতি রঘুর প্রতাপ অপ্রতিহতপ্রসর ও একান্ত 

দ্ুঃদহ হইয়া এককালে. দিশ্বাগুল সমাচ্ছন্ন করিল | স্ুর- 
রাজ ইন্দ্র বর্ষাসম্তৃত শরাসন প্রতিসংহার করিলেন, এ দিকে 
রঘু জয়শীল ধনু ধারণ করিলেন। ফলত গ্রজাদিগের প্রায়ো- 
জনসিদ্ধির নিমিত্ত পর্যায়ক্রমে শরাসন ধারণ করাই তাভা- 

দিগের কার্ধ্য ছিল। শ্বেত শতপত্রৰপ আতপত্রসম্পন্ন 

বিকসিত কাশকুনত্রমৰ্প চামরযুক্ত শরৎ সজ্রাট্ রঘুর অনু" 
করণ করিল বটে, কিন্ত তাহার শ্রীলাতে সমর্থ হইল না।. 

বথা-পরস্রাদনাচ্জ্দঃ প্রতাঁপাত্তপনে! যথা। 
তখৈব সোঁহভুদন্বর্থো রাজা প্রক্তিরঞনাৎ ॥ ১২ ॥ 
কাঁমষং কণাম্তবিআীন্তে বিশালে তন লোঁচনে। 
চক্ুক্ত্ত! তু শাক্রেণ স্ক্ষাকার্ধার্থদর্শিনা ॥ ১৩ ॥ 
লব্বপ্রশননন্বস্থমখৈনহ জমুপস্থিতা । 
পার্থিব্রীর্দিতীয়েব শরৎ পঙ্কজলক্ষণ1 ॥ ১৪ ॥ 
নির্ক্টলঘুভিন্মেপৈমুক্তিবতণ শহুঃসহ? | 
পতাপভ্তস্য ভাঁনোশ্চ যুগপদ্যানশে দিশঃ ॥ ১৫ ॥ 
বার্ষিক সংজহারেক্রো ধনু র্জত্রৎ রদ্ঘুর্দধেই। 
প্রজার্থপীদনে তেও হি পর্ধযায়োদ্যতকার্র কেউ ॥ 
পুগুরীকাতিপত্রস্তং বিকসত্কাশচাঁমরঃ | 
খতুর্বিিডম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছিয়ম্ ॥ ১৭ ॥ 



৫২ রঘববংশ। [৪ অর্ম 

প্রসাদস্থন্দরখনন ভূপাল ও বিমলপ্রলাশাল্মী শশধর, লোক- 

লোচনের তুল্যৰ্প অনুরাগত্ভাজন হইয়। উঠিলেন। হংস- 

শ্রেণী, নক্ষত্রমগ্ডল ও কুমুদবিরাজিত বারিমধ্যে রঘুর যশঃ- 

সম্পত্তি যেন প্রসারিত হইল। শস্যরক্ষক রমণীরা ইচ্ষু- 

চ্ছায়ায় নিষগ্ন হইয়া! ভীহার কৌমারাবস্থার কথ। অবাধ 

সমগ্র যশৌগান করিতে লাগিল । 
মভাতেজস্বী মহর্ষি অগঞ্জ্যের উদয়ে সলিলসকল স্বচ্ছ 

হইল ? কিন্তু প্রতাপশালী রঘুর উদয়ে বিপক্ষগরণের অস্থঃ- 
করণ পরাভবের আশঙ্কায় একান্ত কলুষিত হইতে লাঁগিল। 
বিশীলককুদশালী বলবতসকল নদীকুল উৎখাত করিয়! 
লীলাদ্বারা তাহার শ্টের্্যের অনুকরণ করিল। রঘুর মাতস্ক- 
গণ সপ্তপণ বৃক্ষের মদগন্ধি কুমুমদ্বারা আহত ও অনুয়া- 

পরবশ হউয়াই যেন, সপ্তধা মদক্ষরণ করিতে লাগিল। নদী 
সকল গাধজল হউয়! উঠিল; পথের কর্দিম শুদ্ধ হইয়া গেল! 

অনন্তর শরৎ মহারাজ রঘুকে প্রথমে প্রোছসাহিত 

প্রনাদম্মুখে তম্মিন চক্দ্রে চ বিশদপ্রভে | 
তদ্ চক্ষুত্মতাং প্রীতিরাপীৎ সমরসা দ্বযোঃ ॥ ১৮ ॥ 
২সশ্রেণীয়ু তারালু কুমুদ্ৎসু চ বারি 

বিভূতয়ন্তদীয়ানাঁং পর্যস্তা যশসাগির ॥ ১৯ ॥ 
ইক্ষুচ্ছায়ানিষাদিন্যস্তসা গৌপ্ত শু ণোদযম্ | 
আঁকুমারকথোদঘাতিৎ শাতিতগোপোযো জঙুর্শঃ ॥ ২৭ ॥ 
প্রসসাদোদয়াঁদস্তঃ কুন্তযৌনেন্মহেধউজসঃ | 

রখোঁরভিভবাশঙ্কি টুক্ষুভে দ্বিষতীং মনঃ ॥ ২৯ ॥ 
মদেদ গ্লাঃ করুদ্মন্তঃ সরিতাঁং কুলমুদ্রজাঃ | 
লীলাখেলমন্ু প্রাপুর্মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমমূ ॥ ২২] 
প্রসবৈঃ সপ্তপণানাঁং মদগন্ধিভিরাহতা? | 
অস্থ্য়য়ের তন্নাগাঃ সপ্তদৈব প্রসুজ্বুঃ ॥ ২৩ 
সরিতঃ কুর্ধধতী গীধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দমাঁন। 
ঘাঁরাঁয়ৈ চোঁদয়ামাদ তং শক্তেঃ প্রথম শরও ॥ ২৪ | 
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করিয়া যুদ্বযাত্রায় প্রবত্ত করিল । তখন অশ্বগণের নীরা- 
জনাৰপ শান্তিকার্য্যোদ্দেশে বিধিপুর্ববক হুত হুতাশন 
দক্ষিণাবর্ত শিখা ব্যপদেশে যেন তাহাকে হস্ত দ্বারা জয় 

প্রদান করিতে লাগিলেন । মহারাজ রঘু স্বীয় নিবাস্থানের 
ও প্রাপ্তদুর্গের রক্ষাবিধান এবং পুষ্ঠশক্রদিগকে উচ্ছেদ 

করিয়া অনুকূল দৈববলে মৌলভৃত্যগভৃতি যডিধ সৈন্য 
সমভিব্যাহারে দিগিজয় বাসনায় প্রস্থান করিলেন । যেমন 

শ্ষীরসাগরের তরঙ্কসকল মন্দরপর্দতোদ্ধুত বারিবিল্ছু- 

দ্বারা বৈকুঠনাথ বিষুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিল, তদ্রপ বয়ো- 
বদ্ধ পুরন্ধীগণ রঘূর উপর লাজাঞ্জটল নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । 

অনন্তর দেবরাঁজসদূশ মহারাজ রঘু অনিলোদ্ধত ধজ- 

পটদ্বারা যেন বিপক্ষণণকে তর্জন গর্জন করিয়াই প্রথমে 
পূর্বদিকে গমন করিলেন । রথচক্রক্ষুগ্ণ ধুণিপউল ও ঘনঘটা- 
দদুশ করিনিকর ভূতলকে নন্োমণ্ডল ও নতোমগ্ডলকে 

ভূতলতৃলা করিয়! তাহার সমভিব্যাহারে চলিল। সব্বাগ্রে 

প্রতাপ, তৎ্পরে সৈন্যগণের কলরব, তৎ্পরে পুলিজাল, 

তন্মৈ মম্যক হুতোবহির্বাজিনীরাজনাবিদেও | 
প্রদক্ষিণণ্চির্বাজেন হস্তেনের জয়ং নদেখ ॥ ২৫ । 
স গুগুমূলপ্রতান্তঃ শুদ্ধ”1াঞ্িরিয়ান্বিতঃ | 

যড়বিধং বলমাদায় প্রতঙ্ছে দিগৃজিগীযয়া ॥ ২৩ | 
অবাঁকিরন্ বয়োরদ্বা স্তং লাঁজৈঃ পেরযোবিতঃ। 
পৃ তৈর্মন্দরো দ্ধ তৈঃ ক্ষীরোন্রনয়ইবাড়্যুতম্ ॥ ২৭ ॥ 
স যবে প্রথমহ প্রাচীৎ তুল্য? প্রাটীনবহিবা | 

অহিতাঁননিলোদ্ধ তৈস্তর্জয়ন্নিব কেতুভিঃ ॥ ২৮ ॥ 
রজোঁভিঃ জ্যন্দনোদ্ধতৈর্গ জৈ্চ ঘননন্নিভিঃ | 

ভুবস্তলদিব €ব্যোঁন কুর্ধবন্ ব্যোষেব ভূতলম ॥ ২৯॥ 
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তৎ্পরে 'রখ প্রভৃতি চতুরক্কিণী সেনা) এই বপে সেই 
রঘ্সৈন্য যেন চত্রবৃযহ্সম্পন্ন হইয়া গমন'করিতে লাগিল ।, 
রাজা রঘ, স্বশক্তিপ্রভাবে মরুভূমিসকল সলিলমন্পন্ন, 

অরণ্যসকল রক্ষশুন্য ও তরণী-সন্বভ্ভরণযোগ্য তরঙ্তিণী- 
সকল ক্লুখে পার হইবার উপযুক্ত করিয়া গমন করিতে 

লাখিলেন। যেমন ভগীরথ হরজটাপরিভ্রষউ গঙ্কাকে 
সঙ্কে লইয়া শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রপ তিনি 
গুর্বসাগরগীমিনী সেই অনাকনী সমভিব্যাহারে লইয়া 
সাতিশয় স্থশোভিত হইলেন। গজরাজ যেমন পাদপদল 

উন্মপিত ও ফলপল্লবসকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিক্ষার 
করিয়া বায়, তদ্রপ তিনি কোন রাঞ্জাকে রাজ্যের সতৃত্রষটঃ 

কাহাকে সিংহাসনচ্যুত এবং কাহাকেও বা সমরে পরাজিত 
করিয়া গমন কারিতে লাগিলেন । 

জয়শীল রঘ, এই ৰপে গুর্বাদেশীয় সেই সমস্ত জনপদ 

আব্রমণ করিয়। মহাসাগরের তালীবনশ্যামল উপকূলে 

উপনীত হইলেন । শ্ুক্মদেশীয় ক্ষত্রিরণ বৈতসীবত্তি 

অবলম্বনূ পুর্বক উদ্ধতশ্বভাব ব্/ক্তিগণের উন্মুলয়িত। 

প্রতীপোহিক্জে ততঃ কঃ গরাণজ্তদনন্তরমূ [ 

যযেধ পশ্টাঁজ্রথাঁদীতি চত্রন্কন্ধেব সা চমৃঃ ॥ ৩৩ | 
মকংপুষ্ঠান্নুদন্ত।ংসি নাব)াঃ স্প্রতরা নদীঃ| 
বিপিনাঁনি একাশানি শক্তিমত্্াচ্চকার সঃ) ৩১ ॥% 

ম মেনাঁহ মহতীং কর্ষন্ পুর্বসাগরগাগিনীনূ। 
বজে হরজটীভ্রষ্টাঁং গাক্গাঁমিৰ : ভগীরথ2 ॥ ৩২ ॥ 

তাজিটিং ফলযুৎখমটিতর্ভ গ্নৈষ্চ বছুধা নুপৈঃ | 
তদ্যা সীছ্ুনুণো মার্গঃ পাদটপরিব দত্তিন ॥ ৩৩ ॥ 
পৌরজ্তানেবসাক্তা, তাং ভীন্ জনপদাঁন্ জয়ী। 

পপ তাঁলীবনশ্যামমুপকণং মহোদথেঃ | ৩৪ | 
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দলীপাতআসজ রঘর নিকট প্রণতিপরতন্ত্র হইয়া আত্মরক্ষা 
করিতে লাগিলেন । পরে তরণীৰপ সাধনসম্পন্ন সঙ্জী- 
ভূত বক্গদেশীয় ভূপ'লগণকে বলপুক্ক্মক উন্মলিত করিয়া 
গক্তাপ্রবাইমধ্যবর্তি দ্বীপের উপর জরয়স্তস্ত সকল স্থাপন 
করিলেন । যেমন কলম ধান্য অশ্রে উৎখাত পশ্চা্থ 

'প্রতিরোপিত হইয়া ফল প্রদান করিয়৷ থাকে, তদ্রপ রঘুর 

.পাদপন্ধে প্রণত অগ্রে রাজাচ্যুত পশ্চা্ রাঁজপদে প্রতি- 
'স্কাপিত বঙ্কভূপতিগণ ধন প্রদান করিয়। তাহার সম্বদ্ধন। 

করিতে লাগিলেন। 

[অনন্তর রঘ, হস্তীদ্বারা সেতু প্রস্তুত করিয়া সৈন্যগণ 
সমভিব্যাভারে কপিশা নদী উত্তীণ হউলেন এবং উত্কল 

দশবানসি মভীপালগণের সাহাব্যে গমনপথ সম্যক অবগত 

হইয়া কলিক্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । যেমন 

মহামাত্র গভীরবেদী করীর কুল্তদেশে অঙ্কুশ নিক্ষেপ 
করিয়। থাকে, তদ্রপ মহারাজ রঘ, মহেন্দ্র পর্বতের মস্তকে 

উপস্থিত হউয়। স্বীর দুঃসহ প্রতাপ সন্নিবেশিত করিলেন । 

পর্বত যেমন শিলা বর্ষণপুর্ববক পক্ষচ্ছেদনে উদ্যত, ইন্দ্রকে 

অনঅ ণা সমুদ্র্ত ভল্মীৎ সিন্ধু রযাপিব | 
আতা অহরক্ষিতঃ স্ন্তৈর্ঁ ভিিমাশ্রিত্য বৈ তমীম, ॥ ৩৫ | 

বঙ্গান্গুতখায় তরস। নেতা লে খনাসনোদ্যতাঁন্ | 

নিচখান জয়ন্তস্তাঁন গঙ্গানোতোহত্তরেরু নহ ॥ ৩১ ॥ 

আগাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমাইব তে রদ্বুমূ | 

ফলৈঃ মন্দা স্মকৎ খখতপ্রতিরোঁপিও তাও ॥৩৭ ॥ 

স তীন্্ট কর্সিশাহ সৈট্যৈ বদ্ধদ্বিরদনেতুভিঃ | 
উত্তকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গািমুখোঁবষে। ॥ ৩৮ ॥ 
স প্রতাঁপৎ মহেজ্জস্য মূদ্ধিি তীক্ষং ন্যবেশয়ৎ | 
অঙ্কশং দ্বিরদস্যেব যন্তা গম্তভীরবেদিনঃ ॥ ৩৯ ॥ 
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প্রতিগ্রহ করিয়াছিল, মাতঙ্কবলসম্পন্ন কলিঙ্করাজ সেই 
বপ বিবিধ আয়ধপ্রয়োগ পুর্ক রঘুকে প্রতিগ্রহ করি 
লেন। রঘ, সেই মষ্টেন্্র পর্বতে শক্রগণের নারাচবর্ষ 
সা করিয়া বিজয়বপ মস্ত্রললাভার্থ অভিষিক্ত হইঈয়াঃ 
যেন জয়শ্রী প্রাপ্ত হইলেন । যোদ্ধারা বিপক্ষের যশো 
রাশি বিলুপ্ত করিয়। তথায় পানত্ুমি প্রস্তুত করত তাম্ব লী' 
পত্রপুটে নারিকেলমদা পান করিতে লাগিল । ধর্মাবিজয় 
রাজা রঘু অগ্রে গৃহীত পশ্চা প্রতিমুক্ত কলিক্কনাথে; 
কেবল রাজশ্রী হরণ করিলেন, কিন্তু তাহার রাজ্যাপচর* 
করিলেন না। অনন্তর তিনি ফলপরিপূর্ণ গুগ্রশ্রেণীসমল- 
স্কৃত অরবতীর অবলম্বন পূর্বক বিজয়লাতে অননিলাষ 
হইয়া অগস্ত্যাধিষ্টিত দক্ষিণদিগিভাগে যাত্রা করিলেন 
গমনকালে সৈন্গণের উপছোগজনিত মদগন্গে জোত- 
স্বতীপতি সমুদ্রের মনে কাবেরী নদীর প্রতি যেন 
ব্যভিচারাশঙ্ক| জন্মাইয়। দিলেন ।, 

প্র4তজগ্নাহ কালিদন্তমা্ত্ৈর্ঘজমাঁধনঃ | 
পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শরুং শিলাঁবধাঁব পর্বতঃ ॥ ৪০ ॥ 
দ্বিবাং িবহ্থ কাকুতস্স্ুত্র নারাচছুর্দিনম. | 
সন্মঙ্গলক্নাত ইব প্রতিপেদে জরশ্রিয়ম্ ॥ ৪১ | 
তান্লানাং দলৈস্তত্র রচিত'পাঁনভূময়ত | 
নারিকেলাঘবং যৌধাঁঃ শাত্রবঞ্ধ পপুর্যশহ ॥ ৪২ ॥ 

গহাতপ্রতিমুক্তদয স ধন্মবিজয়ী নৃপঃ | 
শ্রিয়ং মহেক্র নার্থস্য জহার ন তু মেদিনীম্ ॥ ৪৩॥ 
ততো বেলাতটেটনব ফলবৎপুগমীলিনা | 
অগন্তাঁচরিতামাশাঁমনাশীসাজঘ়ো যেও ॥ 8৪ ॥ 
স সৈনাপরিভোঁগণেন গজনাঁননুগন্ধিনা। 
কাবেরীং নরিতাঁং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাঁকরোৎ ॥ ৪৫ ॥ 
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এই ৰপে তিনি অনেক পথ অতিক্রম করিয়। মলয় 

পর্বতে সমুপস্থিত হইলেন; তাহার সৈন্যগণ উবার উপ- 

ত্যকায় বাস করিতে লাগিল | তিনি তথায় দেখিলেন, 

হারীত পক্ষী সকল মরীচবনে ভ্রমণ করিতেছে? অশ্বখুরক্ষু্ 

এলালতার উত্পতনশীল ফলরেণু সকল মদমত্ত মাতত্্র- 
গণের তুলা গন্ধসম্পন্ন গণ্ডদেশে সংসক্ত হইতেছে এবং 

্রিপদীছেদনশীল হস্তিগণের গ্রীবাবন্ধন রজ্জু চন্দনতরুর 
উরগবেষ্টন পথে সংসক্ত হইয়া কোন ক্রমেই শিথিল 
হইতেছে না। 

দক্ষিণ দিকে হুর্যোর তেজও মন্দ হইয়া থাকে, কিন্তু 

রঘুর প্রতাপ সমন্াব ছিল ; তখন পাণ্য নৃপতিগণ তাহার 
সেউ হ্ঃসহ প্রতাপ সহ্য করিতে একান্ত অমমথ হউয়া 

 প্রণিপাত পুর্্বক তাঅপণানদীসঙ্ত মহাসাগরের গভসভত 
উত্রুক্ট মুক্তা সকল চিরসঞ্চিত স্বীয় যশের ন্যায় তাহারে 
প্রদান করিতে লাখিলেন। অনন্যর সেই ছুঃসহবীর্ধ্য রাজ! 
রঘু দক্ষিণাশার স্তনযুগলের ন্যায় তটান্তসঞ্টা তচন্দন, 
মলয় ও দর্দ,র পর্বত স্বেচ্ছানুকৰপ উপভ্তোগ করিয়া সাগর 

কর্তৃক স্দুরপরিহ্ৃত মেদিনীর স্থলিতবসন নিতম্বদেশের 

বটলরধুষিতাস্তস্য বিজিগীযোর্গ তাঁকন; | 
মারীচোঞ্ভ পন্তহারী তা মলয়াদ্রেকপত্যাকাঃ & ৪১৩ ॥ 
সস ন্বক্ষুরীনামেলানামুৎ্পতি্বঃ | 
তুলাগাঁন্ধবন মন্তে ভকটেযু ফলরেণবঃ ॥ ৪৭॥ 

ভোঁশিবেষ্টনমার্গের চন্দনানাং সমপ্পিতিম্ | 
নাশ্বনৎ করিণাৎ টঞ্রবহ ভ্রিপদশচ্ছেদিনাএপি। ৪৮ ॥ 
দিশি মন্দাঁয়তে তেজো দক্ষিণসাাৎ রবেরপি। 
তন্যামেব রঘোঃ পাণ্যাঃ প্রতাপহ মন বিষেহিরে ॥ ৪৯ ॥ 
তাত্পণসগেতস্য যুক্তাসাঁরৎ মহোলপেই। 
তে নিপত্য দছুক্তন্মৈ ষশঃ স্বমিব সঞ্থিততম ॥ ৫০ | 

০০ 
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ন্যায় সহ্য পর্বত অতিক্রম করিলেন । যখন তাহার 
সৈন্যগণ পাশ্চাত্য ভূপালদিগকে পরাজয় করিতে উদ্যত 
হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল, তখন বোধ হউল যেন মহী- 
সাগর জমদগ্নিনন্দন রামের অস্ত্র প্রভাবে সহ্য পর্ধত প্রান্ত 
হইতে অপসারিত হইলেও পুনরায় সংলগ্ন হইয়াছে । 

কেরল দেশীয় মহিলারা মহীপাল রঘুর ভয়ে নিতান্ত 
তীত হইয়া অলঙ্কার সমস্ত পরিত্যাগ করিল । মৈন্যগণের 
চরণসমুখ্খিত ধুলিজাল উহাদের অলকে নিপতিত হইয়া 
কঙ্কুমাদি চুর্ণের প্রতিনিধি ৰূপে পরিকম্পিত হইল। 
কেতকী পুষ্পের পরাগ সকল মুরল| নদীর মারুতবেগে 
উত্থিত ও রঘুনৈন্যের কঞ্চকমংলগ্র হইয়া অবস্বন্থল্ত 
পউবাসের কার্য সম্পাদন করিতে লাগিল। অশ্বগণের 
গমনকালে দেহাবরণ বর্ধমা শব্দায়মান হইয়। পবনকম্পিত 
তালীবনের মর্মারর্ধনি অভিভূত করিল। অলিকুল নাগ- 
কেশর পুষ্প পরিত্যাগ গুর্ধক রমার মাতঙ্গগণের 
মদক্রাবন্ুগন্ধী গগুদেশে নিপতি ত হইতে লাগিল। এই- 

ন নির্বিশ্য যথাঁকাঁমং তটেখাঁলীনচন্দনেখ। 
স্তনাবিব দিশত্তম্যাঁঃ শৈলেখ মলয়দ্ুরের ॥ ৫১ ॥ 
অসম্ভবিদ্রমঃ সহাং দৃরাশ্নক্তমুদন্বতা | 
নিতম্বমিব মেদিন্যাঃ অস্তাংশুকমলগঘয়ত ॥ ৫১ ॥ 
তন্যানীকৈক্রিনপন্তিরপরাভ্তজয়োদাতিতঃ। 
রামাস্ত্রোসারিতোহপ্যাদীথ সহলগ্ন ইবার্বঃ ॥ €৩॥ 
তয়োৎস্য্টবিকুষাঁণাং তেন কেরলযোধিতাঁন | 
অলকেযু উমূযর গুশ্চ ণপ্রতিনিধীরূতঃ ॥ ৫৪ ॥ 
মুরলামাঁকতো দ্ধ, তমগ্মৎ্ কৈতকহ রজঃ | 
তদেষাববারবাণানামযত্ত্রপটবাসতাম্ ॥ ৫৫ | 

অভ্যভূয়ত বাঁহানাং চরতাং গ্রাত্রশিঞ্জিতৈং। 
বন্মভিঃ পবনোদ্ধ তরাঁজতালীবনগ্থনিঃ ॥ ৫৬ ॥ 
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কপ এক কিংবদন্তী আছে ষে,রত্বাকর জামদগ্লাযকে প্রার্থনা- 
পরতন্ত্র দেখিয়া স্থান প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্ত দিলীপা- 

অজ রঘ্বকে পাশ্চাত্য মহীপালের ছলে শ্গেন স্বয়ংই কর 
প্রদান করিলেন। তখন উন্নত ত্রিকুট পর্কবত রাজ! রঘুর 
জয়ন্ত ৰপে অবধারিত হইল এবং উহাতে ভ্তাহাঁর মাতঙ্ক- 

গণের দশনক্ষত স্বৰূপ বিজয় বর্ণাবলি. স্পষ্ট লক্ষিত হইতে 
লাগিল । 

অনন্তর যেমন যোগী তত্বজ্ঞান প্রভাবে ইন্ডিয়াখ্য রিপু- 
থণকে পরাজয় করেন, তক্রপ তিনি পাশীকদিগকে জয় 

করিবার নিশিত্ত স্থল পথে প্রস্থান করিলেন | যেমন অক্ঞা- 

লোদিত জলধর পদ্মের অভিনব আতপ সন্থ করিতে স্মর্থ 

হয় না, তদ্রপ রঘু যবনীগণের বদনকমলের মদরাগ সহ্য 

করিতে পারিলেন ন। তখন অশ্বটন্যসম্পন্ন ববনদিগের 

সহিত তাহার ঘোরতর সংগ্রাম সম্ুপস্থিত হইল; রজো- 

রাশ রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিল) ত্কালে একমাত্র শরা- 

মনের টঙ্কারশব্দে প্রতিযোদ্ধাগণ অনুমিত হইতে লাগিল । 

খর্জ,রীক্কন্ধনদ্ধানাং মদোঁদগারসুগন্ধিয। 
কটেরু করিণাঁৎ পে ভঃ পুক্াগেভাত শিলীমুখ!ত ॥ ৫৭ | 
অবকাঁশং কিলোদন্বান্ রাঁমায়াভ্যর্থিতো দদেখ। 
অপরাঁন্তমহীপাঁলব্যাঁজেন পধবে করম্ ॥ ৫৮ ॥ 

মন্তেভরদনে1ৎ্কীর্ণ ব্াক্তবিক্রমলক্ষণমূ্ | 
ত্রিকুটমেব তত্রোচ্চর্জয়ত্তম্তং চকাঁর সঃ ॥ ৫৯ ॥ 
পারসীকাংস্ততোঁজেতুং প্রতস্থ্ে স্থলবক্সনা। 
ইক্দ্িয়াখ্যাঁনির রিপ্ুৎস্তন্্ জ্ঞাঁনেন স-যনী ॥ ৬০ | 

যবনীমুখপদ্বানৎ দেহে মধুমদহ ন অঃ | 
বালাতপপিবাজানামকাঁলজলদোঁদয়ঃ ॥ ৩১ ॥ 
সংএঞ্রামস্ত্রমুলস্তস্য পাশ্চাঁত্যিরশ্বস।টনঃ | 

শাঙ্গকুজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্যভূৎ্ৎ ॥ ৬২ 4 
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অনন্ভর মহাবীর রঘু যদনদিগের মধুমক্ষিকা পরিব্যাপ্ 
মধুচক্র সদৃশ শ্মশ্রাজি বিরাজিত শিরঃসমূহ ভল্লাস্ত্রে 
ছেদন করিয় রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন অবশিষ্ট 

যবণের! শিরন্্রাণ অপনীত করিয়। তাহার শরণীপন্ন হইল। 
মহাকাদিগের ক্রোধ প্রণতিদ্বারাই উপশমিত হইয়া থাকে; 
অতএব রঘুও ক্রোধ সংবরণ করিলেন। যোদ্ধাগণ ড্রাক্ষালতা৷ 

বেষিত ভূঙ্গাগে উৎ্রুষ্ট চন্দ আস্ত করিয়া মধুপানে 

বিজয়শ্রম অপনয়ন করিতে লাগিল । 

অনন্তর যেমন দিবাকর করনিকরে রস আকর্ষণ করিয়া 

থাকেন, তজ্রপ মঙ্গারাজ রঘু শরসমূহে উত্তরদেশীয় মহী- 
পালগণকে উন্মুলিত করিবার নিমিত্ত উত্তরাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। জ্টাভার অশ্বগণ সিদ্ধুনদের তীরে লুগন দ্বারা 

অধখেদ অপনীত করিয়া কুঙ্কমকেসরসংসক্ত ক্ষদ্ধদেশ 
কম্পিত করিতে লগিল। 

রঘুর পরাক্রম হণজনপদবাসী ক্ষভ্িয়গণের প্রতি এই 
ৰূপে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাহা উহাদিগের অন্তপুর- 

ভল্লাপবর্জ্জিতৈস্তেযাঁৎ শিরোভিঃ শাশ্লৈর্মহীম | 
তস্তার সবঘাঁবাটগু; স ক্ষে২দ্রপটটৈরির ॥ ৬৩ ॥ 
অপনীতশিরস্ত্রাণা; শেষাস্তং শরণং যযুঃ| 
প্রণিপাঁতপ্রতীকাঁরঃ সংরক্বো হি মহাতনাষ ॥ ৬৪ ॥ 

বিশয়ন্তে "্ম তদেঘাঁধ! মধু তির্ব্বিজয়আমম্ | 
আঁজ্তীণাঁজিনরত্বীনু জাক্ষাবলয়ভূষিযু ॥ ৬৫ | 
ততঃ প্রতস্থে কৌবেরাং ভান্বানিব র্ুর্দিশম্। 
শক রিবোদীচাানুদ্ধরিষ্যন্ রসালিৰ ॥ ৩৩ | 
বিনীতাৃঅমাস্তস্য সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ। 
দুধুরুর্বাজিনঃ স্বন্দান লগ্নকুুমফেদরানু ॥ ৬৭ ॥ 
তত্র হৃণীবরোধানাং ; ভর্তৃষু বাক্তবিক্রময় | 
কগোলপাটলাদেশি বভৃব র্মুচোর্টিতয্ ॥ ৬৮ ॥ 
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'চাঁরিণী রমণীগণের কপোলদেশে করাঘাতজনিত পাটলিমার 
কারণ হইয়া উঠিল। কাস্বোজ দেশীয় রাজগণ সমরে মহাবীর 
রঘুর বলবীধ্য সহ্য করিতে একান্ত অসমথ হইয়! ছিরদবন্ধন- 
হবঙ্খলে পরিক্ষত অক্ষোট র্রক্ষের সহিত তাহার নিকট 
প্রণত হইলেন এবং উৎকৃষ্ট অশ্ববহুল, রাশীকৃত হিরণ্য 
তাহারে নিরন্তর উপঢেকন প্রদান করিতে লাগিলেন ; 
তথাপি তৎকালে তাহার অন্তঃকরণে কিছুখাত্র অহঙ্কারের 
উদয় হইল না। 

অনন্তর রঘু অশ্ব সাহাযো গৌরীগুরু ভূধরে আরোহণ 
করিলেন। তুরগখুরক্ষুপ্ণ গৈরিকাদি ধাতুরেণ সকল সমীরণ 
সহকারে উড্ডীন হইয়া ঘেন সেস্ শৈলশিখর পরিবদ্ধিত 
করিয়া তলিল। তুল্য বলশালী গিরিগন্বরশায়ী সিংহ 
সকল সেনাগণের কলরব উপস্থিত হইলেও গ্রীবা পরিবর্তন 
পুর্নক সহজত্তাবে অবলোকন করিয়া স্বীয় গভীর ভাব ব্যক্ত 
করিতে লাগিল। কীচকের পধ্রনিসাধন সমীরণ ভূজ্জপত্জের 
নম্মার শব্দ সহকারে গক্তাসলিলশীকর বহন করিয়া পথিমধ্যে 
রঘুর শুশ্রবায় প্রব্নত্ত হইল। সৈনোরা নিবপ্ন মৃগগণের 

কান্বোজাট সমবে সোঁঢ়ও তস্য বীর্যযমনীশ্বরাঃ | 

গা জাঁলানপরিব্রি্টবক্ষোটঃ সাদ্ধমাীন তাঁঃ ॥ ৬৯ & 

তেষাঁং সদশ্বভুয়িষ্ঠ। জবস! দ্রবিণরাশয়ঃ | 
উপদা বিবিশ$ শশ্বনে[তসেকাঃ কোশলেশ্বরয্ ॥ ৭০ ॥ 
ততো! গৌরীতগুকহ শৈলমাঁকরোহাশ্িযাধন? | 

বদ্ধয়নিব তত্কুটানুদ্ধুতৈর্ধাতরেণুভিঃ ॥ ৭১ ॥- 
শশংস তুল্যসত্বানাং সৈন্যঘোষেহপ্যসম্ভ, মম | 

গুহা শয়ানাং সিংহাঁনাঁং পরিবরত্যাবলোকিতহ্ ॥ ৭২ | 

ভূজেষু মন্মরীভূতাঁঃ কীচকন্বনিহেতবঃ | 
গঙ্গাশীকরিণো মার্গে মকতত্তং সিষেবিরে ॥ ৭৩ | 



৬২ রঘুবংশ। | [৪ সর্গ 

কন্তরীগন্ধে হ্ুবাসিত শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া সথরপুন্নাগ 
বক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিল। ওষধি সকল নৃপবর 
রঘুর তৈলসম্পর্কশুন্য প্রদীপ হইল এবং যামিনীযোগে 
দেবদারুৰরক্ষে নিবদ্ধ মাতর্গঈগণের কণ্শ্ঙ্খলে প্রতিফলিত 
হইয়। সমধিক শোতমান হইতে লাগিল। পরে তিনি 
তথা হইতে প্রস্থান করিলে কিরাতগণ সেনানিবেশে প্রবেশ 
করিয়া গ্রীবাবন্ধন রজ্জ, দ্বার! দেবদারু রক্ষের ত্বক সংঘর্ষিত 
নিরীক্ষণ করত করিনিকরের দেহ পরিমাণ অবগত হইল । 

অনন্তর হিমালয়ে উৎ্পবনঙ্গেত নামক পার্ধতীয়গণের 
সহিত রঘর ঘোরতর সমর সমুপস্থিত হইল । নারাচ, 
ভিন্দিপাল ও শিলাণিচয়ের সঙযর্ষণে সদরাহ্নে অগি প্রজ্ব- 
লিত হইয়া উঠিল। পরে রাজ। রঘু শরনিকরে উৎ্সব- 
সন্কেত নামক গণকে উৎ্সবশূন্য করিয়া কিন্নরদিগকে স্বীয় 
ভূজযুগলের জয়স্চক প্রবন্ধ গান করাউতে লাগিলেন । 

অনন্তর সেই সমস্ত পার্বতীয়েরা উপটৌকনহস্তে উপস্থিত 
হইলে মহারাজ রঘু হিমাচলের ধনকপ সার ও হিমাচল 

বিশশ্রমুর্নমেরূণাং ছারাস্বধাঁসা সৈনিকাঃ | 
দৃঘদোবাসিতোত্সঙ্গা নিষঘমৃগনাঁভিভি ॥ ৭৪ | 
সরলাসক্রমাত্ ট্রৈবেয়স্কুরিতাত্বষঃ | 
আঁসন্নোষধয়োনেতৃর্নক্রমস্বেহদীপিকাঁঃ ॥ ৭৫ ॥ 
তস্যোঁৎক্ষ্টনিবাসেষু কণ্ঠরক্চক্ষতত্বচঃ | 
গজব কিরাঁতেভ্যঃ শশং স্বেধবারব্ঃ ॥ ৭৬ ॥ 
তত্র জন্যং রখঘোর্ধোরং পার্বতী যৈর্গিরভূ্খ | 
নারাচক্ষেপণীয়াশ্মনিষ্পেবোৎ্পতিতাঁনলম ॥ ৭৭ | 
শটৈকৎ্সবসঙ্কেতান্ সক্ত্বা বিরতোত্মবান। 
জয়োদাহরণং বাহ্বেগাপয়াঁমাঁস কিন্নরান ॥ ৭৮ | 
পরস্গরেণ বিজ্ঞীতওেবৃপায়নপাণিযু। ৰ 
রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞসারো হিমান্রিণা ৭৯ ॥ 



৪ সর্গ | রঘুবংশ। ৬৩ 

|রঘুর বলকপ দার সম্যক্ অবগত হইলেন । ' এই পে 
তিনি তথায় দুরধিগম্য যশোরাশি সন্নিবেশিত করিয়া 
পুসস্তনন্দন রাবণ কর্তৃক সঞ্চালিত কৈলাস পর্বত আক্রমণ 
করিতে উপেক্ষা প্রদর্শন পুর্র্কক উহার লজ্জা উত্পাদন 
করিয়াই যেন হিমাচল হইতে অবতীর্ণ হইলেন। 

অনন্তর মহারাজ রঘু লৌহিত্য। নদী পার হইলে 
প্রাগ্জ্যোতিযেশ্বর তাহার কুগজরগণের বন্ধনস্তত্তভৃত কুষণ- 
'গুরুৰক্ষের সহিত কম্পিত হইতে লাগিলেন । সেনাগণের 
কথা দুরে থাকুক» কামৰপেশ্বর তাহার রথরজোরাশিও 
সহ করিতে সমর্থ হইলেন না। ধুলিপটলে দিবাকর এচ্ছন্ন 
হইয়া গেলেন এবং সেই সময় বারিবর্ষণবিহীন দৃু্দনের 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন কামৰপেশ্বর অন্য 
ভূপালগরণের আক্রমণে লন্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিন্নগণ্ড হস্ত সক 
লইয়া! দেবরাজবিজয়ী রথুর শরণাপন্ন হইলেন এবং 
স্থবণময় পাঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্ববপ তাহার চরণ- 
কমলচ্ছায়ায় রত্বব্প পুষ্পোপহার প্রদান করিলেন। এই 

তত্রাক্ষোভ্যহ ষশোরাশিৎ নিবেশাবকরোছ সং * 
পৌলস্তাতুলিতস্যাদ্রেরাদধান ইব হরির ॥ ৮০ | 
চকম্পে তাণলেহিত্যে তন্ষিন প্রাথৃজ্যোতিযেশ্বরই | 
তধথজালানতাৎ এপি সহকালাশুকজ্রমৈঃ ॥ ৮১ ॥ 
শ এসেছে ম কদ্ধাকমধারাবষদুর্দিনন | 
রথবত্ম রজোহপাযজা কুতএব পতাকিনাদ্ ॥ ৮২ ॥ 
তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণগুলবিক্রমমূ | 
তভেজে ভিন্নকটরনাগৈরন্যানুপকরোধ যৈঃ ॥ ৮৩ ॥ 
কামরূপেশ্বরস্তসা হেমপীঠাবিনেবতীম | 
রত্বপুষ্পোপহারেণ ছাজাঁমানচ্চ পাদয়োঃ ॥ ৮ও ॥ 
ইতি জিত্বা দিশোজিসুরর্যবর্তৃত রথোদ্ধতম্ | 
রজে। বিশ্ানয়ন্ রাজ্ঞাং ছত্রশ্থন্যেযু মে$লিযু ॥ ৮৫ ॥" 



৬৪ রঘুবংশ। | ৪ সর্গ 

পে মহারাঙ্জ রঘু দিগ্রি্িয় করিরা রথোদ্ধত ধুশিজাল 
ভূপালগণের ছত্রশুন্য কিরীটে মংক্রামিত করত প্রতিনিরন্ত 

হইলেন। বর্ষণশীল জলধরের ন্যায় সাধুগণের উপার্জন 
[বিতরণ করিবার নিমিত্তই হইয়া থাকে। মহারজ রঘু 

দিগিজয় করিয়া সর্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ সম্পন্ন 
করিলেন। 

অনন্তর সচিবগণের সখা মহারাজ রঘু প্রভূত পুর- 

স্কার প্রদানে ভূপালগণের পরাজয় দুঃখ অপনীত করিয়। 
স্ব স্ব রাজধানী প্রতিগমনে অনুমতি করিলেন। নৃপতি- 
গণ প্রস্থান সময়ে প্রণতিপরতন্ত্র হউয়া মৌলিমালাপরি- 
চ্যত মকরন্দবিন্ছু দ্বারা সআট রঘুর রেখা ধজ, বজ ও আত 

পত্রলাঞ্চিত অনুগ্রভলত্ যু টর্ণযুগণের অঙ্গুসিশ্রেণী গৌরবর্ণ 

করিলেন । অনন্তর তাহারা স্বস্ব রাজধানীতে সমুপস্থিত 

হইয়। চিরব্রিহে উত্কঠিত অন্তঃপুরচারিশী রমণীগণের 
উত্ককা দুর করিতে লাগিলেন। 

্ বিশ্বজিতমাজঙ্তে যক্ঞহ সর্বন্থদরক্ষিণম, | 

আদানং হি বিসর্থ।র সতীং বারিমুচাঁমিব ॥ ৮৩ | 
সত্রান্তে মটিবসখঃ পুরশ্জিরাভি- 

ধুর্ণীভিঃ মগিতপরাঁজয়বালীকান্ 
কাকু খস্বশ্চিরবিরহোহসুকাঁররোবাল, | 
রাজন্যান স্বপূবানিহতরেইনুমেনে ॥ ৮৭ ॥ 

তে রেখাধজকুলিশাতপত্রচিহ্ং 
অআ্াজশ্চরণযুগং এসাদলভাম | 

প্রস্থানপ্রণাতিভভিরঙ্দগ,লীষ্ চক্র১)- 

মেলিঅকাচ্নুত মকরন্পরেগুগৌরম ॥ ৮৮ | 

ইন্ত করঘু-ংশে মহাকাব্য কীদিদাসিকতেধ রঘুনিথি জমে! 
নান চতুর্থঃ সর্ঃ। 



পঞ্চম সর্গ! 
শা ৩ এছ স্পা তত 

মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎ যজ্জে সমগ্র অর্থরাশি পাত্রসৎু 
করিয়াছেন, এমন সময় বরতন্ত মুনির শিষ। কৌস পাঠ- 
সমাপনান্যে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিবার নিনিত্ত ভীহা- 
'নিকট সমুপস্থিত হইলেন । শান্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, কাধ জ্ঞ,অতিথি- 
প্রিয়, অমুল্যন্বভাব, প্রখ্যাতযশন্বী রাঙ্গা রঘু স্ৃবর্ণময় 
পাত্রের অত্তাবে মৃণ্র পাত্রে অর্ধ্য সংস্থাপন ও বেদশাক্ত্রে 
প্রণিদ্দ অন্তাগত কৌৎসের প্রত্র্যদ্পমন করিয়া বিধানাস 
নুূনারে তাহারে সৎকার করিলেন । অনন্তর তপোধন কের 
মানধনাএগণ্য ভূপতির সন্নিহিত আসনে উপবিষ্ট হইলে 
সুপাল কতাঞ্জলিপুটে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে 
কুশাএ্রবুদ্ধে ! মন্ত্রক্রষ্টা মহর্ষিগণের শ্রেষ্ঠ আপনার গুরুদেবের 
ত কুশল ? যেমন সূর্য হইতে সকলে প্রবোধ লাভ করিয়' 
থাক, তদ্রপ আপনি তাহারই প্রক্গাকে অশেষ জ্ঞানো- 
পাদেশ প্রাপ্ত ভইয়াছেন | তাহীর নিরন্তর কায়মনোবাক্ে 
সাঞ্চত বাসবধৈর্ঘাধংসী,, ভ্রিবিধ' তপস্যার ত কোন বিদ্ব 
ন্বো নাউ ? শ্াাপন'দের আলবাল নির্মাণ প্রভৃতি গযত্ব- 

তমধরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশহ লিঃ শেববিআণিতকোবজাঁতিম | 
উপান্তবিদের গুকদক্ষিণাথাঁ কৌৎ্সঃ প্রপেদে বরতক্মশিষাত ॥ ১৪ 
ল মৃণ্ুঘে বীতছিরণ্ুত্বাথ পারে নিশায়ার্ঘমনর্ঘশালও | 
অত একাশং শসা একাশঃ প্রন্যক্জগাশীতিথিম|ভিথেয়ঃ ॥ ৩ ॥ 
তণরিত্বা বিশিবদিশিজ্ঞভ্পোৌধিনৎ মানদন| গযাপা। 
বিশাম্পতির্বিষ্টর ভাজদারাৎ ক্কতাঞটজিঃ কয টিটি তআবাঁচ॥ ৩ ॥ 
অর্পা-্রণীর্ন্বরুতামৃষীশাহ কা বাবুতদ্বা কুশলী 224-] 
দতন্ত্রধা জ্ঞানমশেষমাণ্ডং পৌকেন চৈতন্াদিবোঙ্তরশ্েও ॥ 8৪ ॥ 
কায়েন বাঢা মনসাপি শশ্বৎ যহ সম্ভ তং বাসবধৈর্যযলোপি | 
আপাদযতে ন ব্রমন্তরাঁটয়ঃ কচ্ছিমহর্সেক্তিবিধহ এপ ১হ | ৫ ॥ 

৪৯ 
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সহকারে কুতনিছিশেষে পরিবদ্ধিত শ্রমাপহারী, আশ্রম- 

বৃক্ষের ত কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই ? মহার্ধগণ 

যাহাদিগকে কার্ধনাধনার্থ সমাহৃত কুশসুফি হক্ষণে একান্ত 

লোলুপ দেখিয়া ন্েহবশ হ নিবারণ করেন না এবং যাহী- 
দিগের ন।ভিনাল উাহাণ্র অঞ্কশষ্যায় নিপতিত হইরা থাকে, 

সেই সমস্ত মুগশাবকের ত মঙ্গল? যদ্দ্বার। আপনাদ্িগের 

নিত্য সন সম্পন্ন এবং পিতৃলোকের তর্পণাঞ্জপি সমপিত 

হয়, উপ্ভ; ধান্যের বঙ্তাংশে লাঞ্টিতপুলিন দেই সমস্ত তীথ- 
সাঁললের তকুশল ? জনপ্দাগত গো মত্যি প্রভৃতি জন্তগণ 

যথাৰ্কালে উপস্থিত অতিথখিগণের নিগিত্ত শিদ্দিব্টভীগ, 

আশপণাদিগের শহীরের স্থিতিনাবন, বনজ্র(ত জেউ সমস্থ 

নীব।র ধান্য ত ভক্ষণ করে না? হে ৩তপোধন! আপনার 

সর্রোপকারক্ষম গৃহন্থ।শ্রমে প্রবেশ করিবার এইই সময়। 

এক্ষণে মৃ্ন্ধি গুসন্নমনে আপনাকে বিদ)। দান করিরা তদ্ঘি- 

মেকি অনুমাত প্রদান কররাহেন ? আপনি গুজশীয়; 
আপনার আগমনমাতেই আমার মনোৰতি পরিতৃপ্ত হয় 
নাই) প্রত্যত বেন কীধ্যাবশেষে আদেশলা হার্থ একান্ত 

আঁধারবন্ধগ্রমুটঃ প্রথাত্রঃ সইবদ্ধিতানাঁহ অতনির্বিশেষম। 
কচ্ছিনন বাহাদিকগলিবো বঃ অবচ্ছিদামাএনগাদপানাকি॥ ও 
ক্রিয়ানিনিত্রেষপি বংসলতদভগ্কাঁদা মুলিডিত কুপুখগু। 

, তদক্ষশধ্যাঢততনীভিনাঁলা কচ্চিবা গাণামনসা পরস্থতিত ॥ ৭ 

নির্বর্তাভে ৈর্শিয়মাতিবেকো ঘেক্যোনিবাপাঞলয়ং পিতণান। 
তান্াঞ্চবঠাপ্ষিতদৈকতালি শিবানি বস্তীর্থভলানি ক চচৎ॥ ৮ 
নীবারপাকাপি কড়ঙ্গরটৈরানৃশ্যতে জানগঁদৈর্ন কট্চিৎ। 

কাঁলোপপন্নীতিথিকপ্পযভীনহ বন্য শরীরস্থিতিসাধতাহ বঃ ॥ ৯॥ 
পি প্রদন্বেন মহবিণা ত্বং সম্যগধিনায়ান্ুমতো! গঙ্গায় । 

কালো ন্যয় মংব্রনিতুং দ্বিতীরং সর্ধোপকীরঙ্ষমমাশ্রমং তে ॥ ১০। 
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মমুতস্কক হঈতেছে। এক্ষণে বোধ হয়, আপনি গুরুর আজ্ঞা 

বা স্বীয় ইচ্ছানুসারেউ হঈক বন হইতে আমারে বহমান 

করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন | 

'অনন্যর ব্রতন্তশিষ্য কৌত্দ মৃশ্বর অর্ধ)পাত্রে রঘু 
সর্বন্বদান অনুমান ও পুর্বোক্ত অতি উদার বাক্য শ্রবণ- 

গোচর করিয়া স্বার্থনিদ্ধিবষয়ে নিতান্ত ভগ্নীযমনোরথ হইয়া 

কহিলেন, মহারাজ! আমাদের সকল বিবয়েরই মঞ্তল ) 
আপনি ব্ধীশ্বর থাকিতে প্রজাগণের অস্ত সমাগমের 
সম্ভাবনা কি! দেখুন, ুর্ঘাদেন উত্তাপ দানে প্রবপ্ত হইউলে, 

অন্ধকার কিছুতেই দশনশক্তির প্রতিবন্ধাকতাচরণ করিতে 

সমর্থ হয় না। পুঁজ্য ব্যক্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা 
আপনার ঝুলোচিত?; কিন্ত আপনি সেউ ক্তি প্রন্ধাবে 

পুর্ব পুরুষগণকেও ম্তিকম করিয়ছেন। "আমি কালাতি- 
পাত করিয়া আপনার নিকট অথিহাবে উপস্থিত হউয়াছ, 

আমার অন্ত করণে এক্ষণে এউ এক বিষাদ জন্মিতভেছে । হে 

নননাথ! আপনি সত্পাত্রে সমস্ত সম্পদ প্রদান করিয়া 

কলেবরমাত্র ধারণ গুর্নক অরণ্যবাসী মহর্ষিগণ, কর্তৃক 

তবার্হতো ডি গগেন তৃপ্তং মনোনিয়োগক্রিময়োত্সতুকহ মে | 
ভু যসা বা আলপ্তাইসি সভ্ভাবগিতং বনাশ্সা় ॥ ১১ 

ইতার্ঘপারাশ্র রর দ্যর্রঘোকদাহাঁমপি গাঁ লিশমা | 
স্বার্থোপপণ্ডিং প্রতি ছুর্বলশন্তনিতাবেোচদ্বরতন্্শিষ্যত ॥ ১২ ॥ 
সব্ৰত্র নে! বাস্ত নবেে শ নাথেকু তস্ুস) শু ভহ পজানাত্র | 

স্র্যে তপতাাবরণাথ দে, কশে্পেত লোকন্য কথ তমিআ ॥ ১৩ 
ভক্তিঃ প্রতীকে কুণোচিতা তে পুর্ধান মহাভাঁগ তযাঁতিশেষেো 
ব্যতীতকাঁলস্ত্রহমজ্যপেতন্্ীর্থিভগীবাদিতি মে বিবাদত ॥ ৯৪ | 
শরীরমাত্রেণ রেজ্ম ভিষ্তন আভাঁসি ভীর্থপ্রতিপাদিতপ্থিত | 
আরণ্যকোপাত্তফল প্রস্থতিঃ স্তন্বেন নীবার ইবাঁবশিষ্টঃ ॥ ১৫ | 
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গৃহীতফল, স্তম্বমাব্রাবশিষ্ট নীবারের ন্যায় শোতমান হই- 
তেছেন। আপনি সার্বজোম হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান জনিত যে 

নিধনভাব প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আপনার সমুচিত। 

হৃরগণ পধ্যায়ক্রমে চন্দ্রের কলা পান করিলে যে ক্ষয় হয়, 

সে ত্রদ্ধি অপেক্ষাও সমধিক শ্লাঘনান্ন হঈয়! থাকে। হে 
মহারাজ! এক্ষণে আপনার মন্তল হউক; চাতক জলবিন্ত- 

শুন্য শারদীয় নীরদের নিকট কদাচ যাচঞা। করে না; 
অতএব মামি অনন্যকর্মা। হইয়া অন্য ব্যক্তির নিকট গিষা 

গুরুদক্ষিণা আহরণ করিবার চেষ্টা করি। 

বরতন্তরশিষা কৌত্স এই বলিয়। প্রস্থানের উপক্রম 

করিলে মহারাজ রঘু তাহারে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 
হে বিদ্বন। আপনি গুরুদেবকে কোন বস্তব কি পরিমাণে 
প্রদান করিবেন ? বিচক্ষণ ব্রহ্মচারী কৌৎস এই কথা শ্রবণ 
করিয়া বিধিপুর্ব্বক বিহিত যজ্ঞ, গর্বাভিনিবেশশ্ুন্য, বক্ষ- 
চযা প্রমুখ আশ্রমচতুষ্টপ্ের নিয়ন্তা নৃপতিকে প্রকৃত বিষয় 

কহিলেন 7; মহারাজ! আমি বেদাধায়ন সমাধান করিয়া 

মহ।বকে, গুরুদক্ষিণ। গ্রহণে অনুরোধ করিলে তিনি গ্রথমত 

আমার সেই চিরাচরিত অন্ধথলিত ভক্তিকেই দক্ষিণা 

স্ভালে তবানেকনরাধিপঃ সন অকিঞ্চনত্ত্রং মখজং ব্যনক্তি। 
পর্ধযায়পীতনা লুটর্রিমাংশোঃ ক্লাঁক্ষয়ঃ শীধ্যতরো হি বদ্ধ; ১ 
তদন্যতস্তাবদনন্যকার্ষ্যো গুব্বর্থমাহর্ত, মহৎ যতিবো | 
স্বপ্তান্ভ তে নির্গলিতাস্তুগর্জং শরদঘনহ নার্দতি চাঁতকোহপি ॥ ১৭ ॥ 
এত বছুক্তা প্রত্যাতুকামং শিষ্যহ মহর্ষেন্পিতির্নিখি পা । 

কিং বস্ত বিদ্বন শুরবে প্রদেয়ং তা কিয়দেতি তমন্বযুত্ক্ত ॥ ১৮ ॥ 

ততো যথাঁবদ্িহিভাধৃবাঁয় তটন্মে ম্মরীবেশবিবর্জিতায়। 
বর্ণীশ্রমাঁণাং গুরবে স বর্ণী বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে ॥ ১৯ ॥ 
সমাপুবিদোন ময়! মহর্ষি বিজ্ঞীপিতোহভূদগৃকদক্ষিণায়ে | 
সনে সির সি তাঁং ভক্তিমেবাগ্রণয়ৎ পুরস্তাৎ ॥২৩॥ 
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বলিয়! স্বীকার করেন । পরে আমার নির্কদ্ধাতিশয় সন্দর্শানে 
সাতিশয় রে'বাবিষ্ট হউয়। আমার দারিদ্রাদশ। পর্দযালোচনা 

না করিয়া কহিলেন, “তৃমি বিদ্যার সংখ্যানুসারে চতুর্দশ 
কোটি স্তবর্ণ মবদ্রা' আমার নিকট আনয়ন কর।”» হে মহারাজ 
আমি এক্ষণে অর্ধ্যপাত্র দর্শনে আপনাকে প্রভু শব্দ মাত্র 
অবশিষ্ট বোধ করিয়া প্রভূত বিদ্া নিম্ধায়ের নিমিজ্ত 

কিছুতেই অনুরোধ করিতে সমর্থ হইতেছি না। 

অনন্যর শশাঙ্ককান্যি পাপপরাপগ্তুখ জগতের অদ্দি- 

তীয় অধীশ্বর রঘু বেদবিদগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ কর্তৃক এইবপ 

অভিহিত হইয়া পুনরাধ কহিলেন, ভগবন্্! শাস্ত্রের পার। 

দশ গুরুদক্ষিণাথী অথী রঘুর নিকট সফলমানোরথ ন- 
ভউয়] এন্য বদান্য সন্ধানে গমন করিয়াছেন, এউ অপ- 

বদের অভিনব আবিভাব আমার কিছুতেই সহা হউবে 
নাঃ অতএন আপনি আমার এউ সত্কুত স্বপ্রসিদ্ধ অগ্ন্া- 

গারে চতুর অধির ন্যায় বাস করিয়া দুই বাতিন দিবস 

'আপেক্ষা করুন, আমিও এই অবসরে আপনার কার্ধ্য সংসা- 

ধনাথ যতৃবান হইলাম। 

নির্ব দস তকঘার্থকার্শযনচিন্তয়িত্া গুকণ।হমুক্তঃ 
বিত্তসা বিদ্যাপরিস-ংখাযা মে কোটীশ্চতস্বো দশ চা ॥২১ 
মোৌহহং সপধ্যাতিপিভাঁজনেন মতা ভকন্তৎ প্রভৃশব্দশেষন্ | 
অভ্াত্মহে সম্পর্ড নৌপরোদ্ধমণ্পেতরত্বাচ্ছ তনিষ্থ পুয়স্য ॥ ২২ ৪ 

ইত্থং দ্বিজেন দ্বিজরীজকান্তিরাবেদিতো বেদবিদাঁং বরেণ্য 
এনোনিরভ্তেন্দ্রিযবরুক্ভতিরেনহং জথাদ ভূয়ো জগনেকনাথঃ ॥ ২৩ ॥ 

গুর্বর্থনথ্ আর হপারদৃশ্বা ঘঘোঃ সকাশাবনবাঁপ্য কাঁমম্ | 
গতোবদান্যান্তরমিতায়ং তে মাভুৎ পরীবাঁদনবাবতাঁর? ॥ ২৪ ॥ 
সত্ব প্রশস্তে মছিতে মদীয়ে নসংশ্চতুর্থোহগ্রিরিবাগ্যগারে | 
দিত্রান্যহ্থান্যন্থসি সোগমঙ্থন্ ঘাঁদৃযতে সাধয়িতুৎ ত্বদর্থম ॥ ২৫ 



৫০ রঘুবংশ। [ ৫ সর্গ 
তখন কৌঁৎ্স জষ্টমনে তথাস্ত বলিয়। তৎক্ষণাৎ 

তাহার অমোঘ অঙ্গীকার বাক্য স্বীকার করিলেন। মহর্ষি 
বশিষ্টের মন্ত্রপুত অভিবেক প্রভাবে বাযুসহায় বলাহকের 
ন্যায় সাগর ; মভীধর ও নকজগোমগ্ালেও অযোধ্যানাথ রঘুর 
রথের গতি অপুতিহত ছিল। তখন তিনি পৃথিবীর সমস্ত ধন 
গুজীত ভষ্টয়াছে উভা পর্যযালোচন! করিয়া ধনাধিপতি কুবে- 
রের নিকট অথ আভ্রণ করিতে অভিলাধী হইলেন। 

অনন্তর ধীরস্বভাৰ মহাঁর'জ রঘু সামান্য সামন্ত- 
বোধে কৈলাসনাথ কুবেরকে বলপুন্বক পরাজয় করিবার 
অশ্িলাব করিয়া প্রদোষ কালে বিশ্ুদ্ধচিত্বে অস্ত্রশস্ত্র ক্ুস- 
জ্জিত এক রখের অভ্যন্তরে শয়ন করিয়া রভিলেন এবং রক্ষনী 
প্রভাত হইবামান্র যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হউ- 
লেন। ইত্যবসরে কোষাধ্যক্ষ পুরুষেরা একান্য বিস্মিত 
হউয়া তাহার নিকট আসিয়া কহিল, মভারাঁজ ! আপনার 
ধনাগারে গগনমগ্ডল হউতে স্বর্ণ রক্টি নিপতিত হউয়াঁছে। 
মহারাজ রঘু এই কথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থ অভিগম্যমান 

তথেতি তন্যাবিতথং 'প্রতীতং প্রত্য াহীৎ সঙ্গম জন্থা। 
গানাভসারাং রঘুরপাবেক্ষায নিখক্রস্ট দর্থং টকমে কুবেরাৎ ॥ ২৩॥ 
বশিষ্ঠমন্্রেক্ষণজাৎ প্রভাবাছুনন্বদাকাশমহীবরেষু। 
মরূমখনমোব ধলাহকন্য গতিরিজক্বে নহি তদ্রথন্য ॥ ২৭ ॥ 

অথাধিশিশ্যেঞ্রযতঃ প্রনোষে রথং রঘু কন্পিতশম্্রণ তম | 
সামগুসভ্তাবন়ৈব ধীরঃ কৈলাসনাথং তরম! জিগীযুঃ ॥ ২৮ ॥ 
প্রাতঃ প্রযাণাভিমুগায় তন্মযৈ সবিশ্ষাঁঃ কোষগুছে নিযুক্তাঃ | 
হিরগ্মৃধীং কোব্গৃহস্য মগ্যে ব্টিং শশংলুঃ পতি তাং নভস্তঃ ॥ ২৯ ॥ 
তং ভূপতিভান্থরহেমরাশিং লব্ধং কুবেরাঁদভিযাঁস্যনাঁনাৎ। 
পিদেশ কৌত্সায় সমস্তমেব পাদং সুমেরোরিৰ বজ্জভিন্নয ॥ ৩০। 



৫ সর্গ ] রঘুবংশ। ৭১ 

যক্ষেশ্বর কুবের হইতে লব্ধ ক্ুমেরু খিরের কুলিশবিদলিত 

প্রত্যন্ত পর্বতের ন্যায় অতি ভাসুর সেই সমস্ত ক্ববণ রাশি 
কৌৎ্সকে প্রদান করিলেন। তখন কেস গরুদক্ষেণার 
অতিরিক্ত ধন গ্রহণে কিছুতেই ইচ্ছা করিলেন না; কিন্তু 
রঘু তাহারে প্রার্থনাধিক অর্থদানে আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন 

করিতে লাগিলেন। তদর্শন অযোধ্যাবাশীরা তীাহাদি- 
গের ভূরসী গ্রুশংনা করিতে লাগিল । 

অনন্তর রাজা রঘু উষ্ত ও বড়বা পৃষ্ঠে সেই সমস্ত অর্থ 
বিন্যস্ত করিয়া লইয়া যাইবার আদেশ করিলেন । মহর্ষি 

কৌৎস প্রসন্নমনে প্রস্থানের উপক্রম করিরা বিনগ্রনম্্ নৃপ- 
তির কলেবরে করস্পর্শ পুর্দক কহিলেন, মহারাজ ! ন্যাপ়ো- 
পাজ্জিত বিভ্তের বদ্ধন প্রশ্থতি চক্রুবিধ ব্রত্তির প্রতিপালক 
মহীপাছের নিকট 'অবনী যে অন্ঠীষ্ট ফল প্রসবিনা হয়, 

ইহাতে বিচিত্র কি? কিন্ত আপনার প্রভাব অচিশ্বশীয়) 

আপনি স্বর্গ হইতেও অভিলবিত ভব্য দেোহন করিলেন। 

হে নরমাথ! আপনি সকল মঙ্ীলেরই ভাজন ১ ক্কতরাং 

অন্য আশীর্বাদ আপনার পক্ষে কেবল পুনর্রুক্তিমাত্র 
হইবে; অভএব এক্ষণে ঘাপনার পিং 5 যেসণ শাপলা রে 

পাভ করিয়াছেন, ভদ্রগ আপনিও আন্দগুণানুকপ এক পুন 

জনন মাঁকেভনিবাদিনস্ভেও দ্বাবপাতিতাঁদটিনন্দাসন্যেও | 
০ উপ ঁ নপো।হর্থে চানাপপিকগ্রদন্চ ॥ ৩১ ॥ 
থে ্রবাঁগাশতনাহিতভার্থ প্রজেশ্বরৎ প্রীতননা মহর্ষিত। 
স্পশন করেণীনতপুববকী রা পরস্থিতো বাঁচমুনাচ কেৎসঃ ॥ ৩১ ॥ 

কিনব্র চিত্র বং দি কাদশ্থ পন্তে স্তিহস্যাপিপতেঃ প্রজ্ানাগ। 

অনিন্তনশযস্ত তব প্রভাবে যন1বি তং ন্যোবপি ঘেন ডা ॥ ৩৩ ॥ 
আশাদ্যনন্যৎ্ পুনকক্তত্ভতহ শ্রেমাংপি আাকর্ষাণ্যপিজজ্ঞ,যন্ডে | 
পুভ্রৎ লভব্ধাত্বগুণীন্ুকূপং ভবন্তনীড্যং ভবতঃ পিতেখ ॥ ৩৪ ॥ 



৭হ রঘুবংশ। [৫ সর্গ : 

লাত করুন। এউৰূপে দ্বিজবর কৌৎ্স.রঘুকে আশীর্বাদ : 
করিয়া গুরুসনিধানে প্রস্থান করিলেন । 

অনন্যর মহারাদ্র রঘু বেমন জীবপোক দিবাকর হইতে | 

আলোক লাক করিয়া থাকে. তদ্রপ সেই মহষির প্রভাবে 

অবিলম্বে এক পুভ্ত লা করিলেন। তীহার মহিষী ব্রাহ্গ- : 

মুর্তে কুমারপদুশ এক কুমার প্রসব করেন) এই নিমিত্ত: 
তিনি ব্রহ্মার নামানুসারেই আপনার আত্মছের অজ এই 
নাম নির্দেশ করিলেন। অজের ওজন্বিতা, বীর্ব্যবস্তা, 

স্বাভাবিক উন্নতি ও বপ ত্াহারই অনুপ হইল; ফলত 

অজ তথ্কালে প্রদীপ হইতে গ্রজ্জালিত প্রদীপের ন্যায় | 

নিজ পিত। রঘু হইতে অণুমাত্রও বিভিন্ন লক্ষিত ইউ- 

লেন ন1। 

'অনস্তর তিনি বিধানানুসারে গুরু হইতে বিদ্যা লাভ 
করিলেন। তীহার কলেবর যৌবনাবেশ প্রভাবে দবিশেষ 
কমনীয় হইয়া উঠিল। তদ্দশনে রাজলন্ষমী তাহার প্রতি 

একান্ট অভিল[ধেশী হইলেও ধীরম্বভাব কন্যা যেমন পিতার 

অনুমতি প্রতীক্ষা করে তদ্রপ মহারাজ রঘুর আদেশ: 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

ইত্বং প্রশ্রজ্যাশিষম শ্লজগা রাজ্ছে প্রতীয়ায় গুরোঃ সকাঁশয্। 

রাজাঁহপি লেভে জুতস্পাশু তন্যাঁদাীলোকমর্কাদিব জীবলোকঃ ॥ ৩৫ ॥ 

ব্রাঙ্গে মুহূর্তে কিল তসা দেবী কুমারকষ্পং সুবুবে কুমারয়। 
অত পিতা ব্রহ্দণএব নান্না তমাত্বজন্মীলমজং চকার ॥ ৩৩॥ 

রূপং তদোজন্ৰি তদেব বীর্ষাৎ তদেব টনসর্গিকমুন্ন তত্ব । 
ন কাঁরণাঁৎ ন্বাদিভিদে কুমারঃ প্রবর্তিতে। দীপ ইব প্রদীপাহ ॥৩৭। 
উপাত্তবিদ্যং বিধিবদ্া,কগ্যন্তৎ যৌবনোন্ডেদবিশেষকান্তস । 
আঃ মাঁডিলাধানপ শুরোজনুজ্ঞাহ ধীরের কন্যা পিতৃরীচকাও্ ! ৩৮। 



| রঘুবংশ। ও 

আনন্যর বিদভদেশের অধিপতি ক্ষোজ নিজ-ভগিনী 
ইন্ছুতীর স্বয়ংবরসমাধানার্থ কুমার অঙ্কে আনয়ন 
করিতে একাস্য সম্ুত্স্থক হউয়া মহারাক্গ রঘুর নিকট এক 
শিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন। মহারাজ রঘু ছোজরাজের 
সহিত সম্বন্ধ নিতান্ত স্পৃহনীয় এর আশক্সতজররও পরিণয়- 
কাল সম্যক্ সমুপস্থিত ইহা পর্যালোচনা করিয়া অজকে 
নৈন্যগণ সমন্িব্যাহারে অতিসম্দ্ধ বিদতদেশ প্রেরণ করি- 
লেন। গমনকালে পথিমধ্যে অধিকৃত ভূভারা কুমার 
'অক্তের নিমিত্ব পটমগ্প প্রস্তুত করিয়া! তন্মধ্যে শষ্যা- 
প্রভৃতি বাবহার্য ভরব্যনমুদায় মন্নিবেশিত করিয়া দিল। 
প্রগারা জনপদ হউ্তে ত তথায় আগমন করিয়া ভারে াম- 

জাত দ্রব্যসামগ্রী উপটৌকন প্রদান করিতে লাগিল। 
তখন তাহার সেউ বাঁগনিকা উদ্যানবিহারস্বানের অনুপ 
হউক) উঠিল । 

এইকপে অঙ্গ নেক পথ অতিক্রম করিষা নর্মাদ। 
নদী হীরে ধুলিধূসর প্বঙ্গসসম্পন্ন স্বীয় সৈনাগণকে সন্নিবেশিত 
করিলেন । সমীরণ সশিলশীকরসং ৭ হউন ,নক্তমাল 
পক্ষ মন্দ মন্দ বিকম্পিত করিতে লাণিল 

উত্যসরে এক বত মাতক্ সহ ফেহ জন্গ্রবাহ- 

অথেশ্বরেণ রুথটকশিকানাং স্বয়ং বরার্থং স্বন্বিন্দম তাও । 
আগ্তঃ কুনাবীনরনোতৎম্বকেন ভোজেল দূত! রঘবে বিস্যস্টঃ ॥ ৩৯ ॥ 
তং গ্লাখ্যসন্বন্ণলেও বিচিন্তা দার্িষাঁনোগাদশঞ্চ পু বমূ। 
এঙ্ছাপবানাঁম সইননামেনমৃদ্ধাৎ বিদভীপিপরাত্নামীম ॥ ৪০ ॥ 
তন্যোপকাফারিচিজোপচারাঁবনোতরা জাঁনপবোপদাতিঃ | 
মার্গে নিলাসা মন্থজেজ্জ স্নো বভুবুকদালটিহকডরকপ্পাহ ॥ ৪১ ॥ 
স নক্মনারোধনি শীকরা্দ নকিস্তিণাঁনর্ভিতনভ্তদ।লে। 
£নবেশয়ামাস বিলভ্িতাঙা ক্রান্তং রজেধৃসরকেতু সৈনাগ ॥ 9২ | 

২০ 
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হইতে সমুশ্থিত হইল। উদ্থানবেগে উহার মদধার। ক্ষালিত 
ও গগুযুগল একান্ত স্নিম্মীল হইয়া গেল; নীলবর্ণ উদ্ধারেখা- 

সমলঙ্কৃত পাবাণবিকুঠিত দশনদ্বয়ের 'ধাতুরাগ নিঃশেষে 

ধৌত হইলেও খক্ষনান্ পর্বতের তট প্রদেশে উত্খাত 

কেলি অনুমিত হইতে লাগিল। এ মাতঙ্র যখন জলমধ্যে 

নিমগ্ন ছিল তৎকালে ভ্রমরপংক্তি উহার উপরিভাগে পরি- 

ভ্রমণ করিয়া পুর্কেই সলিলপ্রবেশ স্ুগ্রকাশিত করিতে- 

ছিল। 

অনন্থর পেই শৈললদূশ কুগ্তর শুগুদণ্ড অনবরত 
সঙ্কোচন ও প্রপারণ পুদ্দিক উতুক্ষ তরজনিকর ভেদ করিয়া 
বন্ধনস্থানের অর্গলাতঙ্কে প্রবৃত হউয়াই যেন সশব্দে তীরা- 

ভিমুখে আগমন করিতে লাগিল এবং আগমনবেগে 

টৈবালমপ্তরীজাল বক্ষঃদ্ুলদ্বারা আক্ষণণুর্বক অগ্রে 
তটগ্রদেশে একান্য উত্পীড়ত সলিলপ্রবাহ উত্থাপিত 
করিয়া পশ্চ।ৎ স্বয়ং উদ্থিত হঈল। পরে সে যুবগাজ অজের 
গ্রাম্য করিনিকর নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ধ।র গপণ্ুস্থল হইতে 
জলঃবগনহনে ক্ষণম্যত্রনিব্রত্ত মদধার। অনবরত ক্ষরণ করিতে 

লাগিল। অজের গজসৈন্য সেই মাতঙ্গের সগ্তচ্ছদ বক্ষের 

অখোঁপরিষ্টীস্ভ।মরৈত্রমস্তিঃ প্রাৃস্থচিভীন্ত:নলিলপ্রবেশঃ। 
নির্দেইতদানামলশগুতিত্তি কন্যঃ সরিত্তোগজ উন্মমজ্ঞ | ৪৩ ॥ 
লিংশেববিক্ষালিতধাতুনাপি বঞক্রিয়া নৃক্ষবতশুটেষু। 
নীলোর্ধীরেখাশিবলেন শংসন্ দন্তদ্বয়েনাশ্মবিকুিতেন ॥ ৪8 ॥ 
নংহাগবিক্ষেপলঘুক্রিয়েণ হস্তেন ভীরাভিমুখ£ অশব্দন। 
বভেঙ অ ভিন্দন্ রহুতত্তরদ্দাঁন বাঁধ্যগগলী ভঙ্দগইব প্ররত্তঃ ॥ ৪৫ ॥ 
টখালোপনঃ উশৈবলসঞ্জরীণাঁ জালানি কর্ষন,রমা স পশ্চাৎ। 
পুণ্বং তছ্ুৎপীড়িতবারিরাশিঃ সরিতপ্রবাহস্তটমুৎ্সসপ ॥ ৪৩ 
তনাঞ্শাঁগসা কপোৌলভিত্বো জলাবগাহক্ষণনাতরশীত্তা | 

বন্যে তরানেকপদর্শনেন পুনর্দিদীপে মদছুর্দিন্রীঃ ॥ ৪৭1 
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ক্ষীরের ন্যায় নিতান্ত কটু ছূর্বিষহ মদণন্দ আঁস্বাণ পুর্ববক 
'মহামাত্রগণের অতিমাত্র গ্রহণপ্রযত্র সম্যক্ নিষ্ফল করিয়া 

পরাপ্ম.খ হইতে প্রত্নস্ত হইল। অশ্বগণ বন্ধনছেদনপূর্বক 
পলায়ন করিতে লাগিল। রথসকল ভগ্রাক্ষ ও ভূতলে 

নিপতিত হইয়া গেল। যোদ্ধারা অবলাগণের পরিত্রাণার্থ 
একান্ত বিহস্ত হউতে লাগিল। এইবৰপে সেই সেনানিবেশ 
ক্ষণকালমধ্যে সাতিশয় তুমুল হইয়। উঠিল । 

অনন্তর কুমার অজ শান্ত্রজ্জাীন প্রভাবে বন্য গজ রাজা- 
দিগের অবধ্য বোধ করিয়া এ করিবরকে নিবর্তিত করিবার 

মানসে শরাসন ঈষৎ আকষণপুর্বক উহার কুম্তদেশে এক 
শরাঘাত করিলেন। তখন সেউ কুগ্র শরবিদ্ধ হইবামাত্র 
মাতঙ্কৰপ পরিত্যাগপুর্বাক  শ্রভাজালজডিত রমণীয় 
ব্যোমচরকলেবর পরিগ্রহ করিল ! তদ্দর্শনে অজের 
সৈন্যগণ সাতিশর বিস্মিত হইয়া রহিল। | 

অনন্তর সেই বাক্যনিনাসকুশল দিব্য পুরুষ স্ব প্রভাব- 
লন্ধ কপ্পৰক্ষোত্পন্ন কুস্গুমসমূহ অজের মস্তকে বর্ষণ 
করিয়া ধবলদশনপ্র তায় বক্ষ+স্থলের স্থুলমুক্তাহার পরিবদ্ধিত 
করত কহিতে লাগিলেন, ছে যুবরাজ | আমি গন্ধর্বরাজ 

ড৮০-১১১১ 
হন 

তি 

সী 

সগুচ্ছদক্ষীরকটু প্রবীহমমহ্যমাঁখ্য় মদং তদীয়ম | 
বিলভিঘতাধোরণতাব্রযন্ত্রাঃ দেনাগজেন্দা,বিসুখা বভূবুঃ ॥ ৪৮ ॥ 
স চ্ছিন্নবন্গ্ুতযু্াশ্ৃন্যং ভগ্রাক্ষপর্ধ/স্তরথহ ক্ষণেন। 
রাঁমাপরিত্রাণবিহসতযোধহ সেনানিবেশহ তুমুলং চকাঁর ॥ ৪৯ 
তমীপতন্তং নৃপতেরবদ্যে বন্যঃ করাতি আতবান্ কুমারঃ | 
নিবর্তবিষ্যন বিশিখেন কুস্তে জঘান নাত্যাঁয়তকুম্টশীর্দঃ ॥ ৫০ | 
স বিদ্ধমাত্রঃ কিল নাঁগরপমুৎস্থজ্য তদ্বিন্মিভটৈনাদ্ৃষ্টঃ | 
ম্ক,র্প্রভামশুলমধ্যবর্তি কান্তং বপুর্বযোমচরহ প্রপেদে ॥ ৫১ ॥ 
অথ প্রভাবোঁপনতঃ কুমাঁরৎ কস্পদ্রমোটিখিরবকীর্্য পুতিপ্পঃ | 
উবাচ বাঁগী দশনগ্রভাঁভিঃ সংবর্দিতোরঃস্থলতাঁরহারঃ | ৫২ ॥ 
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প্রিয়দর্শনের পুক্র, আমার নাম শ্রিয়ন্ধদ। আমি স্বীয় 
অহন্কারদোষেই মহষি মতক্কের অতিশাপে এই মাতন্- 

যোনি প্রাপ্ত হউয়াছিলাম। সলিলের শীতলত্বই স্বাভা- 
বিক গুণ) অগ্নি ও খাতপের উত্তাপে উহার উষ্ণতা সম্পা- 

দিত হইয়া থাকে । তখন আমি প্রণতিপরতন্ত্র হইয়া অনুনয় 

বিনয় প্রদর্শন কগিলে দেই তপোধন ক্রোধ সম্বরণ করিয়া 

আমাকে কহিলেন, বখন ইন্দ্ীকুবংশসত্ভৃঁত অজ শরদ্ার। 
তোমার কুত্ত হেদ করিবেন তখন তুমি পুনরায় স্বীয় দিব্য 

কলেবর লাভ করিবে । হে মহাবল ! আন সেই মহর্ষি 

অন্তিশপবলে বহুকাল তোমার দর্শনলাভ প্রত্যাশা করি- 

তেছি। এক্ষণে তুদিউ আমার সেই শাপশান্তি করিয়! 

দিলে। সুতরাং আন যদ তোমার কিছুমাত্র প্রত্যপ- 
কার না করি তাই। হইলে আনার এই স্বপদলাত নিতান্ত 

নিজ্ষল হইবে । 

হেসখে! সংমোছননামে আমার এক অন্ত এ 
প্রয়োগ ও সংভার বিষয়ে উহার মন্্ বিভিন্ন । এ গন্ধর্ক্র 
অস্ত্র প্রয়োগ করিলে শক্তহিংন। করা হয় না, অথচ জয়ঙ্ী। 

হস্তগত হুইয়া থকে ) অতএব তুমি এক্ষণে আমার নিকট 

মতঙ্গশাপাঁদবলেপমূলাদবাপ্তবানন্মি মতন্দজত্বম | 
অবৈি রগ 8 শ্রিয়হ বদহ মাং তি এগনর্শলসা ॥ ৫৩ ॥ 

অ ঢান্ুনীতঃ প্রণতেন পশ্চৎ মযা নহখিমূ ছুক্গীযগচ্ছত। 
এ গ্াতপসং প্রয়োনাৎ শৈত্য নি যৎ জা এ্রকাতির্জলঙজ্য ॥ ৫৪ ॥ 
ইঞ্সান্ুবংশ ্ রাতবো যদা তে ভেৎস্যত্যজঃ কুক ময়োখুখেন | 

সংযোঙ্ষাসে স্বেন বপুমহিন্না দিতো সতপোনিধির্মণ পম ॥৫৫ 

সংগোঁচিতঃ সতবতা ত্ব্ধাহং শাপাঁচ্চিরঞাথিতদর্শনেন | 

এতিশ্রিয্নৎ চেস্ভবতোন কুষ্যাং বথা হি মে সাঁৎস্বপদোপলন্বি1৫৬। 
সংগমোহনং নাম সখে মমান্্রং প্রয়োগমংহাঁরবিভক্তমন্ত্রম | 

গান্ষক্রমীদৎ্স্থ যতঃএবোক্ত, শ চারিহিংসা বিজয়ম্ট হস্তে ॥ ৫৭ | 
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দ অস্ত্র গ্রহণ কর। হে রাজকুমার ! তুমি আমারে প্রহার 

করিয়াছ বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইও না। দেখ. তুমি 
ঘুহভ্কাল গ্রহ।র করিয়াও আমার প্রতি যথেক্ট দয়। প্রকাশ 

করিরাছ। এক্ষণে আমি তোমারে এ অস্ত্র গ্রহণ করিতে 

অনুরোধ করিতেছি; কুতরাং আমার বাক্য পরিহার করিয়! 

রুক্ষতা প্রকাশ করা ভোমার কর্তব্য হইতেছে না। 
অনস্যর পুরুষশ্রেষ্ঠ অক্ত্রবেতা অজ তথান্ত বলিয়া সেউ 

ণাপবিমুক্ত গন্ধব্বরাজতনয় প্রিয়স্বদের বাক্যে অঙ্গীকার 

করত নর্মমদার সলিলে আচমন পুর্ব্বক উত্তরাভিমুখ হউয়া 
গান্ধব্ব অস্ত্রের মন্ত্র গ্রহণ করিলেন । এইউবপে পথিমধ্যে 

টদনযোগে যুবরাজ 'মজ ও পন্ধরিরাঙ্গকুমার প্রিয়খদের 
অচিন্থাহেতু মধ্যকার সপ্ত হইল । অনন্তর প্রিয়ম্বদ চৈত্র- 
রখের প্রদেশ প্রস্থান করিলেন । যুবরাজ অঙ্গ সৌরাজ্য- 
রমণীয় টি ভদেশে সমুপস্থিত হইলেন। 

বিদভাধিপতি তোজ, রাজকুমার অজ নগরের ঈইপকঠে 
উপস্থিত হইয়াছেন, উ্া শ্রবণ করির। তাহার আগমনজনিত 

গুরুতর হধন্তরে মহাসাগর যেমন তরক্রমাল। বিস্তর পুববক 

শশীঙ্ষের প্রভাদ্টামন করিয়া থাকে তন্রপ তাহার প্রত্যু- 

দমন করিলেন এবং অজের অগ্থে অগ্ক্রে নত্ভাবে গমন 

অলং হ্রিনা বাং প্রতি ষল্াহর্তং দয়াপরোহভঃ প্রহরননপি ত্বমূ | 
তথ্যাভুপচ্ছন্দশতি প্রধৌজাং মধি জয়া ন প্রতিযেপরেধক্ষম ॥ (৮ ॥ 
তথেত্রাপস্প্রশা পষঃ পকিত্রং ফোমোভবাঁগাঃ সজিতোনুফোঁনও | 
উদক্মখঃ সোতজবিদান্্রম নর জঞাহ তম্মান্লিগ্রহীতশাপাৎ ॥ ৫৯ ॥ 
এবং তযোঁরঃনি টদববোগাদাসেছেবোঃ সধ্যঘচিন্যহেতু । 
একোঁধসো চৈত্ররথ প্রদেশান, সৌরজ্যরয্যানপরেবিদ ভান ॥ ৬০| 

তি তস্ফিবাৎসং নগরোপিকষ্ঠে তদাগমারঢগুক প্রহর্বঃ | 

প্রতাজ্জঞণান ক্রথকৈশিকেজ্শ্তক্রং প্ররদ্ধোর্মিরিবোরিমালী ॥ ৬১ ॥ 
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পুর্বক তাহারে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া প্রীতমনে ছত্রচামর 
প্রভৃতি রাজশ্রী মপণ করত তাহার পরিচর্ধ। করিতে লাগি- 

লেন। উপস্থিত দর্শকেরা তত্কালে হ্বোজরাঁজকে আগ- 

স্তক ও অজকে গৃহস্বামী বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। 

অনন্তর যেমন অনঙ্রদেব বাল্যাবস্থার পর যৌবন- 
দশায় অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন তদ্রপ রখুর অনুব্ধপ যুবরাজ 
অজ তোজরাজের অধিকৃত প্রণত ব্যক্তিকর্তৃক নির্দিউ 

প্রথমদ্বারবেদিমধ্যে সন্নিবেশিতপুণকুত্ত স্ুরম্য অভিনৰ 

রাজতবনে অধিবাম করিলেন। তখন যুবরাজ অজও 

সেই কমনীয় রমণীরত্বলাভার্থ সাতিশয় সমুত্ম্ুক হইয়া 
উঠিলেন। অনন্তর নিশাকল উপস্থিত হইল । নিদ্রা পুরুষের 
অভিপ্রায় পরিজ্ঞানে অনমর্থ। গ্রমদার ন্যায় বভবিলম্বে 

অজের নয়নাহিমুখী হইল। তখন তাহার নিতান্তস্কুল 

ক্ষন্ধযুগল নিদ্রাবেশপ্রহাৰে কর্ণ ভূবণদারা একান্ত নিপা- 

প্রবেশ টৈনং পুরম গ্রঘাঁরী নীটৈন্তথোঁপাচরদর্পিতিক্মী; | 

মেনে যথা তত্র জনঃ মেতো টিবদর্ভমাশন্মজং গৃহে শমূ ॥ ৬২ ॥ 
তদ্াাধিকারপুকষৈঃ প্রণতৈঃ প্রদিষ্টাহ 

পরাঁণ্দ্বারবেদিবিনিবেশিতপুণকুম্তীম্ | 
রম্যাং রপ্ব প্রতিনিধিঃ স নবোপকাধ্যাহ 

বাঁলাঁৎ পরাণিৰ দশা মদনোহ্ধাবাঁন ॥ ৬৩ ॥ 
তত্র স্বয়ংবরসমাদ্ধতরাঁজলোকং 

কনাঁললাম কমনীয়মজনা লিপ্লোঃ। 

ভাঁবীরবোঁধকলুষা দয়িতেব রাত্রো 
নিদ্রা চিরেণ নরনাঁভিমুখী বভূব ॥ ৩৪ ॥ 
তৎ কর্ণভূষণনিপীড়িতপীবরাহ মং 
শয্যোত্তরচ্ছদবিমর্দকশীন্গ রাগিম্ | 
স্বভাত্মজাঁ; সবয়সঃ প্রথিতপ্রবোধং 
প্রাবোধযন্ন,যসি বাগৃভিকদারবাঁচঃ ॥ ৩৫ ॥ 



৫ সর্গ রম্ুবংশ | ৭৯ 

ভিত হইতে লাগিল এবং শষ্যার আস্তরণবন্ত্রের সঙঘর্ষণে 

অর্তরাগ অতিবিবল হইয়া গেল। অনন্তর প্রভাতকালে 
সমবয়ক্ক, উদারবাক্যপ্রয়োগে স্ুনিপুণ বৈতালিকতনয়ের' 

সেই প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন অজকে স্ততিবাদদ্বারা প্রবোধিত 
করিতে প্ররুত্ত হইল 7 হে কুধীবর ! রজনী অতিবাহিত 

হইয়াছে, এক্ষণে আপনি শয্যা পরিত্যাগ করুন; বিধাতা 

জগতের ভার দ্লুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে 

আপনার পিতা রঘু নিদ্রাপরিহারপুর্বক এক তার ধারণ 
করিতেছেন; এক্ষণে আপনিও অপর ধুরদ্ধরের পদ 

অবলম্বন করুন। আপনি নিশাকালে নিদ্রাপরবশ হইয়া! 
নিতান্ত অনুরক্তা লঙ্গবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, 

এক্ষণে তিনি স্বামীর অন্য রমণীসহযোগে একান্ত কলুষিত! 
অবলার নায় যে চন্দ্রের সহবাসে বিরুহবেদন। অপনোদন 

করিতেছিলেন, নেই কুমুদিনীনায়কও পশ্চিম দিকের 
প্রীন্তভাগ অবলম্বন পুর্বক আপনার আননসাদৃশ্ঠ পরিত্যাগ 

করিতেছেন; অতএব আপনি সেই অশরণা লক্ষমীকে আশ্রয় 

রাঁত্রিগগতা মতিমতাঁৎ বর মু শধ্যাং 
ধাঁত্রা দ্বিপেব ননু ধূর্ভগতো বিভক্তা। 
তাঁমেকতস্তব বিভর্ত শুকর্বিনিদ্র 
শুস্যা ভবানপরধৃষ্যপদাবলঙ্বী ॥ ৬৩ ॥ 

নদ্রীবশেন ভবতাপ্যনপেক্ষমাণা 
পযু্ৎল্কত্বমবলা! নিশি খর্ডিতেব। 

লক্ষীর্বিনোৌদয়তি যেন দিগন্তলম্ী 
মোহপি ত্বদাননকচিহ বিজহাতি চজ্দঃ ॥ ৩৭ | 
তদ্বলন। খপপছুন্ত্িবিতেন তাঁবৎ 

সদ্যঃ পরম্পরতুলামপিরোহতাহ দ্বে। 
প্রস্পন্দমাীনলপকষেতর তা রমন্ত 
স্চক্ষুস্তব প্রচলিতভ্রমরঞ্ পন্য ॥ ৬৮ ॥ 
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প্রদীন করুন। ভেরাজকুমার! আপনার অন্ঃপ্রচলিত স্বিগ্ধ- 
তারকাসম্পন্ন লোচন এবং অন্ছান্তরে উদ্ভান্ত ভ্রমরসনাথ 

পদ্ধা এই দুঈটি যুগপৎ মনোহর উদ্মেষদ্বারা অবিলদ্বে পর- 

স্পর সাদৃগ্য অপিপ্যার করুক। গুন্দ(তসমীরণ পাদগদলের 

শিথিল কুন্মসকল বন্য হঈাতে অপহরণ করিতেছে এবং 

অরুণকরদলেত নূমলদলের সহিত সংসক্ত হইতেছে) 

এইকপে সে আপনার স্বাহাবিক মুখমারুতের অনুন্ধপ 

সৌগন্ধ্য লাভ করিবার অভিলাষেই যেন পরগ্গগ্রহণে 
একান্ত লোলুপ ভইরা উঠিয়াছে। জলক্ষাণিত মুক্তা" 
হারের ন্যয় সি স্বচ্ছ তৃবারসলিল অন্যন্তরে 

তাত্রের নায় পাটল তরুপল্লবে নিপতিত হইর] গুণোৎ- 

কর্ষতা লহ পূর্বক আপনার অধরোক্ঠে দশনকান্ডিসহ- 

কৃত লীলাজনিত হাস্োর ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। 

তেজের আধার দিবাকর উদিত না হইতেই অরুণ সহসা 

্দ্ধকার নিরাস করিল, ছে বীর! আপনিও সমরে অগ্র- 

সর হইলে আপনার পিতা রখু কি স্বয়ং ছার শুক্রসংহারে 

রন্তাচ্ছ এং হরতি পরশ্পমনৌকহাশাৎ 

সংজ্জাতে সরসিটজরকণাহশুভিটন্নঃ 
থা হাবিকহ পরধণেল বিভাতবাখু ঃ 

দেখর ভ্যমীপ্ন, রিব তে মুখমীকভনা ॥ ৩৯॥ 

তাঁজোঁদরেধু পতিতং তকপলাবেধু 

নির্দোতহারগুলিকাবিশদং হিমাভ্তঃ। 
জাঁভাতি লব্বপর গাগতযানরোচ্ঠে, 
ললাম্মিতৎ সদশনার্টিরিব তব রীঘম ॥ ৭০ 
যাবত পতীপশিপিরাঁরূমতে ন ভীঙ্গ 

রঙ্জুয তাঁবদকণেন তগোনির স্তম। 
আধোঁধলা গ্রীন ত্বরি বীর যাতে 
কিংবা বা রিপুও জব 2) নু স্বরমুন্ছিনত্তি ॥ ৭5 ॥ 
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প্ররভ্ত হইবেন? আপনার মাতঙ্গণণ উভয়পাশ্বপরি- 

বর্তনপুর্বক নিদ্রা অপনোদন ও ম্খর শ্ঙ্থল আকর্ষণ 

করিয়া শধ্য। পরিত্যাগ করিতেছে এবং উহাদিগের দশন- 

কোঁরক তরুণ অরুণরাগসংষোগে পর্বতের গৈরিকতট 

বিপাটিত করিয়াই থেন ক্ুশোভিত হইতেছে । হে কমল- 
লোচন! কুপ্রশস্ত পটমগ্ডপে সংযত পারদীকদেশীয় এই 

সমস্ত অশ্ব নিদ্রাপরিভারপুর্নক মম্মুথে লেহনার্থ প্রদত্ত 
সৈহ্গাবশিলাখণ্ঁধকলদ মখো্মাদ্বারা একান্ত ঘলিন করি- 
তছে । কুট্মোপজারসকল ম্লান ও বিরলরচনাসম্পন্ন 

হইতেছে | পনীপনমুদায় স্বীয় প্রভাপুর্জের পারিবেষ- 
এন] হইয়াছে; আর এক্ষণে এই পঞ্জরস্থ মধুরবচন শুকও 

আপনার বোবন্ধাধনাথ আাদিগের প্রযুক্ত বাক্যের অন্বুৎ 
করণ করিতেছে । 

রশি 

শষাাং জহতুয ভয়পক্ষবিনীতনিদ্রা £ 

স্তগগেরনা যুখরশু গুলকর্ষিণন্তে | 

মেযাহ বিভান্তি তকণথাঁকণরাগযোগাৎ 

ভিন্নাদি গৈরেকতটা ইব দন্তকোঁশিও ॥ ৭২ ॥ 

দীর্ধেষনী নিয়মিত? পউমণগ্ুপেষ্ 

নিদ্রাং বিহাঁধ বনজাক্ষ বনাঘদেশাাও। 

বক্তেণক্ষণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি 

লেহানি টৈসম্ধবশিলাশকলানি বাঁহাঁঃ | ৭৩ ॥ 

ভবতি বিরলভক্কিঙ্শানপুশ্পোপহারঃ 

স্বকিরণপরিবেযো্ডেদশুন্যাঃ প্রদীপাহ | 
অয়মপি চ গিরং নব্কুএবোধপ্রয়ক্কা 

মন্ুবদতি শুকন্তে মঞ্জবাক্ পঞ্জরস্থঃ ॥ ৭৪ ॥ 
১ 
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এউৰূপে রাজকুমার অজ ঝ্ুরগজ স্কৃপ্রতীক যেমন 
শঙ্গহংসগণের মদমধুর কোলাহলে প্রবোধিত হইয়া! স্বর- 
ঠরঙ্ষিণী গর্জার দৈকতদেশ পরিত্যাগ করে তজরপ বৈতা- 
লকতনয়গণের বাক্যে গ্রবুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ শয়নতল 

পরিত্যাগ করিলেন। 

অনন্তর মনোহর অক্ষিপক্মাসম্পন্ন অজ শাস্্রানুসারে 

পাতঃকালোচিত ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিস গুসাধন- 

মি চিত নাহাব্যে অনুকুল বেশরচম। করত স্বয়ং- 

স্কভৃপালগণের সভিত সমাগত হইলেন । 

ইতি বিরচিপাণৃঙি বন্দপুট্তঃ কুমারঃ 
পনি নিগতানদ্ষন্তশ্পমুভবাঞ্চকার। 

গদপট্র নিনদত্তিবোপিতো রা [জং ৈই 

মুরগজইন গী্গং সৈকতহ সপ্রতীকহ ॥ ৭৫ 

অথ বিপিমবসাষ্য শা দৃষ্টহ 

দিবসমুখোচিতমঞ্চিতাক্ষিপন্ঈন| 

কুশলবিরচিতীন্বকুলবেবঃ * 

খিটতগলমাঁজমগা্ স্বয়হবরস্থম, (৭৬ | 

ইতি প্রীরখুলংশে নহাঁকাব্যে কালিদখসকতে। অজন্বযংবরাঁভিগমনে| 

নাম পঞ্চমঃ স৭2| 



বষ্ঠ সর্গ। 

শপে এপ্স 

যুবরাজ অজ সেই স্বয়ংবর সভায় মনোহর বেশধারী 

মহীপালগণকে বিমানচারী দেবগণের সৌভাগ্য লক্ষ্মী অব- 

ল্বন পুর্বক ভূপাল-যোগ্য দ্রব্য সমুদায় সম্পন্ন মঞ্চমধ্যে 
সিংহাসনে নিষনন অবলোকন করিলেন । রধুরাজকুমারকে 

দেখিলে বোধ হয় যেন ভগবান্ উমাপতি রতির অনুনয়- 
পরতন্ত্র হইরা অনক্ষদেবকে পুনরায় অঙ্গ প্রত/ঙ্গ প্রত্যর্পণ 

করিয়াছেন ; তখন অবনিপালগণ তাহাকে অবলোকন করিয়। 

তোজতগিনী ইন্দ্রনতী লাভে একান্ত নিরাশ হইলেন। 

অনন্তর সিংহশিশু যেমন শিলাভঙ্গী দ্বারা উত্তুঙ্গ শৈল- 
শিখরে আরোহণ করিয়া থাকে, তদ্রুপ রাজকুমার অজ 

সুরচিত সোপান পরম্পরা দ্বারা বিদর্ভরাজ প্রদর্শিত পধ্যঙ্কে 
সমুশ্ধিত হইয়া উত্রুষ্ট নীল পীতাদি রাগ রঞ্জিত আস্তরণে 
অলঙ্কৃত রত্ব খচিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন ! তাহার 

সতত্র মঞ্চেষু মনো জ্ঞবেষানশিংহাসনস্থা ন্থপচারবতস্। 

বৈমনিকানাং মরুতাঁপশাদ 'কৃষ্টলীলাগররলোকপালান্॥ ১॥ 
রতেগৃহীতাস্থনযেন কামং প্রত্ার্পি তশ্বাঙ্গমিবেম্বরেণ। 

কাকুৎস্থমালেকযত।ং শ্পাণ।?ৎ মনো বভুবেন্ছুমতীনিবাশম্ ॥২॥ 

বৈদভনির্জীব্টনসে। কুনারঃ ক্লুপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চম্। 
শিলাবিভঙ্গৈমমগরাঁজশাবস্তঙ্গং নগো্সঙ্গমিব।রুরোহ ॥ ৩ ॥ 

পরদ্বাবর্ণ স্তরণোপপন্নমাসেদিবান্ রত্ববদ[সনং সঃ। 
ভূষিষ্টম[সীছুপমেয়ক1ভির্ময়,রপৃষ্ঠীঅধিণা-গুহেন ॥ ৪ ॥ 

১ 
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সোন্দর্যা ময়র পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত কার্ডিকেয়ের সুসদৃশ হইর 
উঠিল । শোত| দেবী জলদজাল মধ্যে বিছু/তের ন্যায় 

প্রভা বিশেঘের আবির্ভাবে নিতান্ত ছুর্নিরীক্ষ্য ও ভূপাল পর 
স্পনার সচজ্রপা বিতক্ক হইব সমুদ্ধাসিত হইতে লাগিলেন 

তৎকালে উজ্জ্বল বেশধারী মহামুল্য সিংভীননে আসীন 
অবনিপালগণ মধ্যে কণ্পদ্রম সমবায়ে পারিজান্ের ন্যায় 

একম'র রঘুরাজ পুল অঙ্গই সব্দাপেক্ষা স্বীর তেজ প্রভাবে 
সমণিক শোতা গ্রাশ্্র হইলেন । তখন অলিকুল পেস 
পুম্গর্ক্ষ পরিহার পুর্বক মদআবী বন্য গন্ধগজে নিপতিহ 
হইয়। থাকে, তদ্রপ বিদর্ভ জনপদবাদিদিগের নয়ন পংল্তি 
অন্যান্য মহীপালগথকে পরিত্যান করিয়া সেই অজের গতি 
নিক্ষিগ হইল । 

অনন্ুর রাজবংশবেকা স্তিপাঠকেরা স্ুধর্য ও চন্দ্ৰংশীয় 
ভগালগরণের স্তঁতিবাদে প্রবন্ধ হইল; অগুর্ুসার সম্ৎ্পঞ্গ 
ধুগের ধূম পতাকা পধ্যন্ত উত্সর্পিত হইতে লাগিল : শগ্থ 
ধনি ও মাঙ্গলিক তুধ্যঘোষে দিগন্ক গরিপুর্ণ হইয়া গেল; 

ভাস শিযা রাজপরম্পরাস্ু প্রভাবিশেযোদযদ্ব নিরীক্ষাঃ। 

সহঅধান। বারুচদ্বিতক্তঃ পরোমুচাং পংজিযু বিছ্ভাতের ॥ ৫ ॥ 
তেবাং মভাহ|সণনংস্থিত।নামুদরনেপথাভূতাং সমধ্ো। 
বর।জ ধাম। রখৃক্থজরের কলপভ্রমাথামিব পারিজাতিঃ ॥ ৬ ॥ 

ত,প্রবরজাঃ পৌরজনস্ঠ তম্মিন বিহাঁয় সর্ক্ ন্ ৃ পক্জীনিপেতুঃ ] 

মদে [ৎকটে রে।»তপুষ্পরৃকা1৪ গণ্দ্িপে বনাইব দ্বিরেকাঃ॥ ৭ | 
অথ স্ততে বদ্দিতিরন্বয়জ্ৈঃ সে।মার্কবংশে নরদেবলেোকে। 
সঞ্চারিতে চাগুকুপারযৌনো। ধৃপে সমুৎসর্পতি বৈজযন্তীঃ | ৮॥ 
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রাজভবনের সন্িহিত উপবনে শিখিকুল সেই শঙ্খ ও তৃর্ধ্য 

নিনাদ শ্রবণ করিরা মেঘধ্নিবোধে উদ্ধতকপে হু করিতে 
লাগিল; ইত্যবসরে ইন্ছ্ুন হী বিবাহযোগ্য বেশে স্বয়প্ব? ভই- 
বার অভিলাষে পরিজন পরিবেছিত মনুব্যবাহ্থ শিবিকীয় আরে- 

হণ পুর্ববক মঞ্চশ্রেণীর অন্তর্দেশস্থিত রাজপথে প্রবেশ করি" 
লেন । তখন হ্ৃপতিগণের অন্থঃকরণ শত শত নেতের একনাত্র 

লক্ষ্য সেই কন্যান্প বিধাতার সৃষ্টিবিশেবে নিক্ষিপ্ত হইল; 
সিংহাসনে কেবল তাভাদিগের কলেবর নিপতিত হইয়৷ রহিল । 

অনন্যর ইন্দ্রভীলাতে সঞ্জাতমনোরথ ভূপালগণের শ্ী- 
তির প্রথম দুভী স্বকপ বিবিধ শৃঙ্গারবিকার পাদপ- দলের 
গললবসল্পন্ভির ন্যায় আছুভূত হইতে লাগল । কোন মগী- 
পাল করযূগল দ্বারা যুণালদণ্ড অবলযন করিয়া বিলাসার্থ 

গৃগীত অরবিন্দ অনবরত ভ্রমণ করাতে লাগিলেন ; ভ্রমণ- 
বেগে উভার অভ্যন্থরে পরাগসমূহ দ্বার একটি মণ্ডল প্রজ্ুত 

হহল, এবং চঞ্চল পলাশ সকল ভ্রমরদিগকে অভিহত করিতে 

প্ররোপকন্টোপিবনাশ্রয়াণ1ছ কলাপিনা সদ্ধতনৃভাহেতৌ? 
ভরধা।তশঙ্খে পবিতে [দিগন্ত।ন্ তুর্নাস্বনে সুচ্ছতি মঙলাথে ॥ ৯॥ 
মন্সষাবাহাং চতুরল্রয!নমধা!সা কনা। পরিবারশোতি। 
বিবেশ মঞ্চন্তরবজমাগং পতিত্বরা ব্রুপ্ুবিব!ভন্যো ॥ ১০ ॥ 
তস্মিন বিধ।নাতিশসষে বিধাতুঃ কনা ময়ে নেত্রশতিজলক্ষো | 
নিপেতুরন্তকরপৈর্নরে বরাত দেহৈঃ স্ডিতা কেবলনাসনেষু॥ ১১॥ 
তাং প্রত ভিব)ক্তমনেোরথান।হ মহীপতীন।হ প্রণয় গ্রদুভাঃ 1 
গুবলিশোভাইব পাদপানাং শ্বঙ্গারচেক্টা বিবিপ ব্তবুঃ ॥১২॥ 
কশ্চি.করাভাযুপগুটনলম।লে।লপত্রাভিহতদ্বিরেফম্। 
রজে[তিরন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলরবিন্দং ভ্রময়াঞ্চকার ॥ ১৩ ॥ 
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লাগিল। কোন বিলাসশালী নরবর মনোহর বদনমণ্ডল 
ঈষৎ বত্রীকত করিয়া ক্বন্ধ হইতে স্থলিত রত্ুখচিত কেয়রের 
কোটিদেশসংলগ্র মাপ্যদাম উদ্ধৃত করত যথাস্থানে সনিবেশিত 
কবিরা দিলেন। কোন রাজী স্বীয় নয়নযুখল ঈষত অবনত 
করিয়া! আকুঞ্চিত পদাঙ্ুলি দ্বারা সুবর্ণনয় পাঁদপীঠ বিলেখন 
করিতে লাগিলেন; তখন তাহার নখরপ্রতা তির্যাক্ 

ভাবে প্রসৃত হইতে লীগ্গিল। কোন মভীগাল সিংভাসনের 

এক দেশে বান বাহু সংস্থাপন পুর্থক বামপাশ্ব্ত মিত্রের 
সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন; তদ্দারা তাহার 

বাম ক্ন্ধ সমধিক উন্নত ভইয়া উঠিল এবং বিৰৃত্ত পৃষ্ঠবধশে 

হারযাঞ্টি বিলুষ্িত হইতে লাগল। কোন যুবা দ্বার প্রিয়তমা 

নিতম্বদেশ ক্ষতবিক্ষত করিয়। থাকেন, মেই নখাগ্র দার | রমণী 

গণের বিলাসকুঞ্ুলভূত ঈষহ পাঞ্চবর্ণ কেতকীদল খণ্ড খণ্ড 
করিতে লাগিলেন। কোন অবনিপাল রক্তোৎপলের 

ন্যায় অপ্প পাটলবর্ণ ধজরেখালাছ্িঃত করতল দ্বারা র্বাঙ্গুরীর 

বিশ্রস্ত*ংম।দপরো বিল সী রত্রস্থৃবিদ্ধ।ঙ্গদকো|টিলগ্রস্। 

প্রালঙ্বমুৎ্কুনা যথাবকাশং শিন।য় সাচীরুতচাকবভুঃ ॥ ১৪ 

আকুঞ্চিতাগ্র্গ,লিন। ততে ইশা কিঞিংসম|বর্জিতনেত্রশোহঃ। 

তি্ধ্যাথিমংসর্পিন প্রত পাদেন হৈঘহ বিলিলেখ পীঠম্ ॥ ১৫ | 

নিবেশা পাঁমং ভূজম।পনার্দে তৎমনলিবেশ) 'মধিকো।নিতাংনঃ | 

কশ্চিদ্বিরৃন্তর্রিকতিন্নহারঃ সুহৃৎমম।ভাযণতৎপরোইভূৎ্॥ ১৬। 

বিলাশিনীবিভ্রমদন্তপত্রমাপা রং কেতকবহমমযঃ | 

প্রিয়নিতস্বে চিতমগ্লিবেশৈর্বিপটয়ীমবন যুব] নখবগ্রৈঃ ॥ ১৭ ॥ 

কুশেশম়।তাঁঅতলেন কশ্চিং করেণ রেখাহ্বজলাগ্নেন । 

রত্বাঙ্গলীয়প্রতরা মবিদ্ধা্থদীরয়া ঘা মলীলমক্ষান॥ ১৮ ॥ 
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প্রভা সমুদ্ভাাঁসত অক্ষ সকল লীলাসহকারে নিশ্গেপ করিতে 

পরবস্থ ভইলেন। কোন মহীপাঁলের কিরীট যথান্তানে সংস্থাপিত 

হইলেও যেন স্বসনিবেশ স্থান হইতে কিঞিৎ হ্যলিত হই- 

যাছে এইবকপ ব্যপদেশে তিনি উহাতে একটি হন্ত প্রত্যপণ 

করিলেন ; তৎকালে কিরীটনিচিত হীরকের কিরণচ্ছটায় 

তাঁহার অঙ্গুলিরন্ধ সকল রঞ্জিত হইয়া উঠিল । 
অনন্তর ভূপালথণের কুলশীলজ্ঞা নিতান্ত এরগল্ভ। 

সুনন্দা নানী প্রতিভারী ইন্দ্রমতীকে সর্থ প্রথমে মগধরাজের 

সন্ধানে উপনীত করিয়া প্ুক্তধের ন্যায় কহিতে লাগিল, 

চে রীজকুমারি! এই রাজা প্রজারপ্ীন বিষয়ে বিচক্ষণ, 

শরণার্থিদিগের শরণ্য ও গতীরস্বতাব। মগধদেশ ইহার 

নিবাসস্থীন, ইহার নাম পরম্থপ; ইশি শব্রগণকে সন্তপ্ত 

করেন এই নিমিত্ত ইহার পরন্থপ এই নাম সার্থক হইয়ীছে। 

অন্যান্য অসংখ্য অবনিপাল বিদ্যমীন থাকিলেও বস্থুমতী এক- 

সাত্র এই মগধাধিপতি দ্বারীই রাজন্বতী বলিয়া নির্দিষ্ট 

ভা থাকে; রজনী নন্গত্রঃ তারা ও গ্রহণ সমা- 

বীর্ন ভইলেও কেবল কুমুদিনীনাথ দ্বারাই জেঠাতিগ্মতী 

কম্িদাথা ভাগমবন্থিতেইপি স্বসগিবেশীৎ ব্যতিলজ্বিনীব 

বজাংশুগর্ভস)লিরকদমেকৎ ব্য।পারয়ামাস করং কিরীটে ॥ ১৯ ॥ 

ততো নৃপ।খাহ শ্রতবুন্তবংশ। পুহবজ প্রগল। প্রতিহাররক্ষী | 

প্রাক সন্সিকর্ষং মগধেশ্থরসা নীভ্া কুমারীমবদহ সুনন্দা ॥ ২০ ॥ 

অসোৌ শরণ্াঃ শরণোম্ম,খানা মগধসত্ত্ব মগধপ্রতিষ্ঠঃ। 

জা প্রজা রঞ্চনলন্ধবণণঃ পরন্তপো। নাম যথাথনামা ॥ ২১ ॥ 

কণমং নৃপাও সন্ত হঅশোতন্যে রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্। 

নক্ষত্রতীরা গ্রহসস্ক,লাপি জো।তিক্মতী চক্্রমৈব রাত্রি ॥ ২২॥ 
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বলিয়! পরিগণিত হইয়াছেন। এই মগধরাজ নিরন্তর যাগ বজ 

অনুষ্ঠান পুর্ব্বক প্রতিনিয়ত স্থুররাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করিয় 
থাকেন; এই নিমিন্ত শচী দেবী বহুকাল মন্দার কুসুম দ্বার 
পাগু,বর্ণ গণুযুগ্রলে নিপতিত অলকাবলীর আর সংস্কার; 
সম্পাদন করেন না। এই বরণীয় রাজা যদি তোমার 

পানিগ্রহণ করেন, তাঙা হইলে পাটলীপুবমভিলাগণ প্রাসাদ 
গবাক্ষে আরোহণ পুর্থক প্রবেশকালে তোমাকে অবলোক, 
করিয়। অতিশয় আনন্দিত হইবেন । 

সুনন্দা এইবপ কহিলে রাজকুদারী ইন্ছরনতী বৃপত্থি 
পরন্থপকে শিরীক্ষণ পুর্ৃক বাক্স্ক্ত্তি না করিয়াই ভা. 
তঙ্গী শুন্য একটি প্রণাম দ্বারা তাভাকে প্রত্যাদেশ করিলেন 
প্রণামকালে তাভার দুর্বাদললাঞ্রিত মধুক পুঙ্গের মাল 
কিঞ্িং বিজ্রংসিত হইল। | 

অনন্যর বার়বেগসমুখিত তরঙজনালা যেমন মানঃ 

সরসীর রাজহংসীকে পদ্মান্তরে লইয়া যায়, তজ্রপ গ্রতিঙগার 
সেই রাজনন্দিনী ইন্দ্নতীকে অন্য ভূপাল সন্নিধানে উপণীং 

ক্রিয়া প্রবন্ধ।দয়মধ্ধরাণা মজজমহৃতসহত্রনে | 
শচ্য।শ্চিরং পাণ্ড কপোললম্ব।ঘ মন্দারশুনানলকা ংশ্টকার ॥২৩। 

অনেন চেদচ্ছণি গৃহাম।ণং পাণিং বরেণোন কুরু প্রবেশে । 

প্রান।দবাত।য়নসংশ্রিতানাং নেত্রাৎসবং পুষ্পপুরাঙ্গনানম্॥ ২৪ 

এবং তয়োভ্তে তমবেত্য কিঞিঃদ্বিঅংশিদুবস্কমধূকম।লা। 

ঝজপ্রণা মক্রিয়াযৈৰ তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাযমাণ| ॥ ২৫ ॥ 
তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা রাঁজান্তরং রাঁজন্ুতাঁং নিনাঁয়। 

সমীরণোথেব তরঙ্গলেখ। প্মান্তরং মানমরাজহংসীম্ ॥২৬॥ 
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করিয়া কিল, নবি! ইনি অঙ্গদেশের অধীশ্বর ; পুর্বে 
সুরা্গনারাও ইহার যৌবন গ্ী প্রার্থনা করিয়াছিলেন । গজ- 
বিভ্ভান প্রবর্তক পালক প্রভৃতি মহর্ষিগণ ইহীর মাতঙ্গদিগকে 

সুশিগ্গিত করিয়াছেন; ইনি ভুলোৌকে অবস্থান করিয়াও 
স্বর্সসুলভ স্থথ উপভোগ কবিয়া থাকেন । এই অঙ্গনাথ 
বিপন্ষরমণীগণের কণ্চচার উন্মোচিত করিয়া তাহাদিগের জ্তন- 

যুগলে মুক্তাকলের ন্যায় নিতান্ত স্কুল ভর্ভুবধে অজজনিপতিত 

অশ্র্বন্ছ বিস্তার পুর্ধক পুনরায় সুত্রবিরহিত হার প্রতযপ্পণ 
করিযাছেন। ভগবতী সরহ্থতী ও লঙ্গবী স্বভাবতই স্বতন্ত্র 

শান অবলম্বন করিয়া অবস্থান ক্রিয়া থাকেন» কিন্তু এক্সণে 

তাভার! সেই চিরবিরোধ পবিত্যাগ পুর্ধক উভয়েই এই অঙ্গ- 

রাজকে আ.শ্রয় করিয়াছেন; কল্যাণ! তুমিও অআুনৃত 

বাক্য ও সৌন্দধ্যে সেই লক্গনী ও সরম্বভীর সহ্বাসলাভের 
উপযুক্ত; অহ্রএব এক্ষণে তভাদিগেরই তৃতীয়া সপত্বী হও । 
তখন্ ইন্ছ্মতা অঙ্গরাজ হইতে নেত্রযুগল অবতারিত করিয়া 
চল বলিরা জননীর প্রিয়সহচরী সুনন্দ।কে গমনে অনুমতি 

জগ।দ চৈনাময়মঙ্গনাগঃ জুবাঙ্গন।প্রার্থিতযৌবন প্রীত । 
বিনীতন ই কিলক্ুত্রকারৈ ট্রজ্্র পদ ভূমিথতোউপি ভূক ॥২৭॥ 
অনেন পর্ব (সন তা শ্রবিন্ডুন্ দুক্তাফলস্ত,লতম।ন্ স্তনেষু। 
প্রভ্যর্পিতাঁঃ শন্রবিলনিনীন। মুহ।চা ইতরেণ বিনৈব হারাঃ ॥ ২৮ ॥ 

নিনর্গতিম্াাস্পদঘেকনংস্থ মস্মিন দ্বয়ং আশ্চ সরস্বতী চ। 

কান্তা গিরা স্থনৃহয়া চ যোগ স্বষেব কলা।ণি তয়েভ্তুতীয়া ॥ ২৯ ॥ 

অথাক্তরাজ।দবভার্ষা চক্ষুর্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী। 
নাসৌ ন কামে] নচ বেদ সম্যক্ দ্রক্ট,ং ন সা ভিশরুচিহি লোকঃ॥৬। 
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প্রদান করিলেন । এই অঙ্গরাজও অঙ্গনাজনের কমনীয় 

এবং রাজকুমারীও বিচারচত্ররা; কিন্তু মনুষ্য স্বভাবতই 

তিন্নক্লুচি হইয়া থাকে । | 

অনন্তর লোকে যেমন নবোদিত [নশানাথকে দর্শন বরা 

ইয়া থাকে, তদ্রুপ প্রতিহারী সুনন্দা বিপক্ষগণের একান্ 
ছুসহঃ ৰূপসম্পন্ন অন্য এক মহীপালকে প্রদর্শন করিয়া 

কহিল, ইনি অবন্তিদেশের অধিপতি, ইহার ভূজযুগল সুদীঘ' 
বক্ষঃস্থল অতি বিশাল এবং কটিদেশ ক্ষীণ ও বত্ুলাকার। 

দেবশিপ্পী বিশ্বকর্মা! দিবাকরকে চক্রভ্রমে আরোপিত করি! 

যন্ত্র দ্বারা তক্ষণ করিলে ত্ছার যে বপ শোভা হইর়াছিল, এই 
অবন্তিনাথও এক্ষণে তদ্রপ শোভা ধারণ করিয়াছেন | ইনি 
প্রভাব পতি শক্তিত্ররসম্পন্ন ; ইহার বুদ্ধযাত্রাকীলে অগ্র 
গামী তুরজমগ্রণের ক্ষুরক্ষুন ধুলিপটল সমুখ্িত হইয়া সাদন্ 
রাজদিগের চুড়ীমণিসমুৎপন্ন প্রতাজালের অঙ্কুরপধ্যন্ত ভিরো 
হিত করিয়া থাকে । এই অবন্তিনাথ মভাঁকাল নামক স্বীনে 

প্রতিষ্ঠিত ভগবান শশিশেখরের অদূরে অবস্থান করিয়া কু 

পঙ্ষেও প্রণয়িবীজন সনভিব্যাভারে জ্যোতন্স। রজনী উপভোগ 

ততঃ পরং ছুষ্প.সহং দ্বিষাচ্ নূ্পং নিযুক্তা! প্রতিহারভূমৌ। 
নিদশয়ামাস বিশেবদৃশা মিন্ুং ন:বাঁথানমিবেন্ছরমত্ে ॥ ৩১। 

অবন্তিনাথোউরমুদ গ্রধাু বিশালবক্ষাস্তনারৃক্তমধাঃ | ৃ 

আরোপা চক্রত্রমমুঞ্ততেজ। স্তক্্েব যন্ত্রল্লিখিতোবিভীতি ॥ ৩২1) 

অনা প্রযাণেযু সমগ্রশ্বক্তে 'রগ্রেতরৈর্বাজিভিরুখিতানি | 
কুর্ধান্তি নামন্তশিখামণীনাং প্রত প্ররোহাস্তময়ং রজীংমি ॥ ৩৩ 

অসৌ মহাকালনিকেতনসা বদনদুরে কিল চক্দ্রমৌলেঃ | 
তমিঅপক্ষেইপি নহপ্রিয়।ভির্জোৎ ীবতে| নির্বিশতি গ্রদোষান্॥ 



৬ সগ ] রঘুবংশ । ৯১ 

ঈকরেন। হে রস্তোক্ধ ! এই যুবর সহিত শি নদীর 

রঙ্গসমুৎপন্গ সদীরণ দ্বারা মন্দ মন্দ গিকম্পিত উদ্।ানপরম্প- 

রাঁর বিহার করিতে তোম।র অভিলাষ ভন ৮৮ দিনা 

করের ন্যা বন্ধক কুমলদল উলাপিত ও শত্রৰপ কদ্দন 

কল গ্রাতাপ দ্বারা শোবিত করিয়া থাকেন তখন সেই 

পরম সুকুমারী রাজকুদানী কুমপশীর ন্যায় তাজার প্রতি 

প্রণয়বন্ধানে নিরতা হভলেন 

।. আনস্তর সুনন্দ! সেই গলোবকা লু 
সমপ্িকষণসম্পন্ন বিব!ভার অতি অপূনিক্দীণ রমণী নিণনকে 

অন্ুপদেশের অবীশনর সনিধানে উগনীভ করিয়া কহিল, 

সুন্দরি! পুর্বে কাতবীখ্িয লাসে অন্ত ঘা ছিলেন | 

এ রাজা ভগবান দন্তখনেদের ালাছদে সো সাধন করেন 

এবং রণস্থলে সত বাহু বিশ কিভন। তিনি অষ্টাদশ 
ছীগে যন্ভীন যুপন্ান্ত শি ত কদিম।জিলেন এবং সকল 

জীবকেই অনুরক্ত বান খাশনা অনন্য সাধারণ 
রাজশব্দ প্রাপ্ত ভন 1 প্লাগা মহ মনে অকাধ্য 

চিন্তা করিবালাত্র দেউ দুতচিনবাসক রাজ। ফার্ভবীয্য 

অনেন যনা সহ গিবেশ বাতা কাগজে! জগ্ডে | 

শপ 

রণ 

উরি রে টু রী রি 

সিপ্রাতবঙ্গ।নেলক্পি ভালু বি ছু সুদান সরম্পীহাল ॥ ৩৫ ॥ 

তন্দিম্মতিনো তি টি এ ০ পন শে বিতশ পক্ষে 
টি 

পা 

ববদ্ধ সা নোজিমত নকুম।, 1 কতা ঙ্ালমহীব বম ॥ ত৬ ॥ 

তামগ্রতস্তামরসাভর।2সছুসণাজমা গুটনতিন।ম। 

বিধায় ক্যন্টিং ললিড1, বিধি দ উনহ সুদতীহ জুনন্দা ॥ ত৭॥ 

সং মনির্কিউিদহ সবভল্ধটদশদীপ ৬১ 
রণ 

সি 

না 



৯২. রধুবংশ ॥ ” [৬ 

তৎক্ষণাৎ শরাসন ধারণ পূর্বক তাহাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত 

হইতেন। হেরাজননিনি! এইৰপে তিনি লোকের অস্তঃ 

করণ হইতেও অবিনয় নিবারণ করিয়া যান। সুররাজ বিজয়ী 

রাক্ষমরাজ রবাগ & কার্তবীর্ষ্যের মৌন্বীবন্ধনে নিষ্পন্দহ 

হইয়। দশ বদনে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ধ্বক ইহা 
প্রসাদ কাল পর্য্যন্ত ইহারই কারাগারে বাস করিয়াছিলেন। 

এই অনুপদেশের অধীশ্বর তাহারই বংশে সমুৎপন্ন হুয়া 

ছেন, ইঙ্টীর নাম প্রতীপ; ইনি নিরন্তর জ্ঞান বৃগ্দিগের 

সহবাস করিয়া থাকেন। এই ভূপতি তগবতী কমলার সংস্গ' 

দোষসমুৎপন্ন স্বতাবচপলা এই অপধশ নিরাস করিয়া 
দিয়াছেন। ইনি রণস্থলে ভগবান্ হুতাশনের সাহায্য লা 

কবিয়! ক্ষত্রিয়গণের কালরাত্র শ্বৰূপ জমদগিনন্দন পরশুরামে। 

অতি তীক্ষুধার পরশুকে উৎপল দলের ন্যায় কোমল জ্ঞা, 
করিয়া থাকেন। হে বসে! যদি গৰাক্ষ হবার দিয়া মাহিক্মতী 
নগরীর প্রাকারনিতস্বের রমন] স্ববপ রেবা নদীর রমণী 

অকার্ধাচিন্তাীমমকালমেব গ্রীছুর্তবংশ্চাপধরঃ পুরস্তাঁৎ । 

অন্ত্শরীরেঘপি ষঃ গ্রজানীং প্রতা।দিদেশাবিনয়ং বিনেতা ॥ ৩৭। 

জ্যাবন্ধনিষ্পন্দ ভূজেন ষদা বিনিঃশ্বসদ্বত্ুপরল্পরেণ। 

কারাঁগৃহে নির্জিতবীমবেন লক্কেশ্বরেণোধিতমাপ্রসীদৎ ॥ ৪০ ॥ 

তস্যান্বয়ে ভূপতিরেষ জ্সাতঃ প্রতীপইত্যাগমরৃন্ধসেবী। 

যেন শ্রিয়ঃ নংশ্রয়দেষরূঢং স্বভীবলোলেতাযশঃ প্রমষ্টম্ ॥ ৪২। 

আযষৌধনে কৃষ্ণগতিং সহায়মবাপ্য ষঃ ক্ষত্রিয়কালরাত্রিম্। 

 ধারাং শিতাং রামপরম্বধন্য সম্তীবষত্যুৎপলপত্রারম॥8৪২॥ 

অসাঙ্কলক্ষরীর্ভব দরর্যবাহে! গাহিষ্মতীবপ্রণীতন্বকীক্ষীম্,। 

প্রানাদজানৈর্জলবেণিরম্যাং রেবাঁং হদি প্রেক্ষিতুমস্তি কীমঃ ॥ ৪৩ 



'সর্গ,] রঘুবংশ। ৯৩ 

প্ প্রবাহ অবলোকন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সুদীর্ঘ: 
যুগলসম্পন্ন এই ভূপতি প্রতীপের অস্কলক্ষী হও । 
নন জলধরোপরোধনির্নাক্ত শারদীয় পুর্ণ শশধর যেমন 
নিনীর শ্রীতিকর হয় না, তদ্রপ সেই অন্ুপরাঁজ সাতিশয় 
যদর্শন হইলেও ইন্ছ্মতী তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ 
নর্শন কহিলেন না। 
অনন্তর সুনন্দা রাজনন্দিনীকে শুরসেন দেশের অধীশ্বর 

বেণের নিকট লইয়! গিয়া কহিল, বৎসে! এই রাজ! 
'পবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । মাতঙ্গ, সিংহ প্রভৃতি 
্য জন্তগণ যেমন শান্তরসাস্পদ সিদ্ধাশ্রমে পরস্পর বিরোধ 
রিত্যাগ করিয়। থাকে, তদ্রপ পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞান» মৌন 
ভূতি গুণসমৃহ এই ভূপালের আশ্রয় লাভ করিয়া পরস্পরের 
[ভাৰিক বিরোধ পরিহার করিয়াছে । ইনি বিধানানুসারে, 
গ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন । বিশুদ্ধাচার সম্পন্ন ই্থীর 
ভূ ও পিভৃকুল ইহারই গুণে একান্ত সমুজ্ছল হইয়াছে 
 জ্রলোকেও ইহাণার কীর্তি নিরন্তর কর্তিত হইয়া থাকে । 
ই রাজার চন্দ্রালোকের ন্যায় নয়নযুগলের প্রীতিকর' কান্তি 
তন্যাঃ প্রকীমং প্রিয়দর্শ নৌইপি ন স ক্ষিতীশো. রুচয়ে বডভৃব ॥ 
শরৎ প্রমঞ্্রান্ব ধরো, পরোধঃ শশীব পর্যাগুকলে! নলিন্যাঃ॥ ৪8 ॥ 
সা শুরসেনাধিপতিং স্থষেণমুদ্দিশা লোকণস্তরগীতকীর্তিম্। 
আচারশুদ্ধোভয়বংশদীপং শুদ্ধান্তরক্ষ্য! জগদে কুমারী || 8৫ || 
নীপাস্বয়ঃ পার্থিব এষ বজ্বা গুণৈর্যমাশ্রিভায পরস্পরেণ। 
পিদ্ধাশ্র্ংং শীন্তমিবেত্য সত্বর্নৈসর্গিকোগুাৎসহজে বিরোধ ॥৪৬। 
যস্যাব্জগেহে নয়নীভিরীম| কান্তিহিমাংশোরিৰ সন্গিবিষ্টা। 
হর্ন এসংরূঢুতৃপাক্ক রেযু তেজোববিষহ্যং রিপুমন্দিরেযু ॥ ৪৭॥ 



৯৪ রঘুবংশ । (৬ 

স্বতবনে স্বজনবর্গকে আনন্দিত করিতেছে এবং ইহার নিতাৰ 
ছুর্বিঘহ তেজ বিপন্মগণের আবাসে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদের 
শিখরদেশে তৃণাঙ্কুর উৎপাদন ধ্রিতেছে। 

এই ভূপতির অন্তঃপুরমহিলাগণ যমুনায় জলবিহার কালে 
স্তনযুগলের চন্দানরাগ ক্ষালন করিলে বোধ হয় যেন কলিন্দ- 
নন্দিনী মথুরায় প্রবাহিত হইয়াও গঙ্গার তরঙ্গের সহিত 
সংসর্গ লাভ করিয়া অপুর্থ শোভা ধারণ করিয়াছেন । এই 
অবনিপাল বক্ষঃস্থলে বিপুল প্রতাপুপ্ধশালী এক মণি ধারণ 
করিয়া যেন কৌন্ততধারী বিষ্ুকেও লজ্জিত করিতেছেন। 
যমুনানিবাসী ভূজগরাজ কালিয় গরুড় ভয়ে ভীত হইলে 
ইনি অতয় প্রদান করেন) এই নিমিত্ত তিনি হারে 
এই মণিটি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। হে সুন্দরি! তুমি এই 
যুবরাজকে তর্তৃত্বে অঙ্গীকার করিয়া! যক্ষেশ্বর কুবেরের 
উদ্যান চৈত্ররথ অপেক্ষা অনুযুন বৃন্দাবন নামক উপবনে 
কোমলপল্লবসমাস্তীর্ণ পুঙ্সশযায় শয়ান হইয়া যৌবনগ্র 
চরিতার্থ কর এবং বর্ষাকালে গোবর্ান পর্থতের রমণীয় 

যস্যাবরোধস্তনচন্দন1নাং প্রক্ষাঁলনাদ্বারিবিহারকালে । 
কলিন্দকন্যা নথুরাং গতাপি গঙ্গোর্শিসংসক্তজলেব ভাঁতি ॥ ৪৮ 
্স্তেন ভার্ষাাৎ কিল কাঁভিয়েন মণিং বিস্থ্টং যমুনৌকলা যঃ। 

বক্ষঃস্থলব্যাপিরচং দধানঃ 'সকৌন্তরতং তপয়তীৰ কুষ্ম্॥ ৪৯। 

সন্তীব্য ভর্তারমস্থং যুবানং মৃছ্ুপ্রবালোত্তরপুজ্পশযো । 
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনুনে নির্বিশ্যতাং সুন্দরি যৌবন গ্রীঃ॥ ৫*॥ 
অধ্যাদ্য চস্তঃপৃষতোক্ষিতাঁনি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি। 
কলাপিনাং প্রারুষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্ঘনকন্দরাু ॥৫১॥ 
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র মধ্যে বারিবিন্ছসংসিক্ত শিলা কুঙ্ুম সুবাসিত শিলাতলে 

পর করিয়া ময়,রদিগের নৃত্য নিরীক্ষণ কর। তখন 

ধগরগামিনী তরঙ্জিণী যেমন পথিমধ্যে প্রাপ্ত পর্থতকে 

[তিক্রম করিয়া থাকে, তদ্রপ সেই আবর্তমনোহরনাতিসম্পন্। 

শীজকন্যা অন্যকে পতিত্বে বরণ করিবার অতিলাষে সেই 
[পতিকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। 

অনস্তর কিস্করী সুনন্দা সেই পুর্ণেন্ছ্মুখী বালা ইন্ছম- 
শিকে বিপক্ষদলদলন অক্দসমলঙ্কৃত ভূজদণ্ড সম্পন্ন 

চলিঙ্গনাথ হেমাঙ্গদের নিকট লইয়া গিয়া কহিল হে 
কুমারি! এই ভূপতি হেমাঞ্ছদ মহেন্দ্র পর্থতের ন্যায় 
ভ্ব্সম্পন্ন ; কুলাচল মহেন্দ্র ও মহাসাগর ইহীর ছুর্মম দুর্গ । 
স্টার যুদ্ধযাত্রাকালে গিরিবর মহেন্দ্রই মদক্রাবী গজসৈন্য 
যপদেশে যেন অগ্রে অগ্রে গমন করিয়। থাকে । এই 

মনোহ্র ভূজযুগলশালী ভূপতি ধনুর্ঘরদিগের অগ্রগণ্য এবং 
ৰাহুদ্বয়ে বন্দীরুত বিপক্ষলঙ্মবীর কজ্জলরাগ সহকৃত নেত্রজল 

নংসিক্ত পদ্ধতীদ্বয়ের ন্যায় ছুইটি জ/াঘাত রেখ ধারণ করিতে- 

নৃপং তমীবর্তমনোজ্ভনাতিঃ সা বাত্যগণদন্যবধুর্ভবিত্রী। , 

মহীধরং মার্গবশীছুপেতং জে ।তোবহ!1 সাঁগরগথীমিনীব ॥ ৫২॥ 
অথাক্গদ শ্িক্টভূজং ভূজিষ্যা হেমাজদং দম কলিঙ্গনাঁথম্। 

আসেছুষীং সাঁদিতশক্রপক্ষং বাঁলী1মবালেন্ডুমুখীং বতাঁষে ॥ ৫৩॥ 

অসৌ মহেক্দ্রাদ্রিসমানবনারঃ পতির্মহেক্দ্রপ্য মহোদধেশ্চ। 

যন্য ক্ষরতনৈন্যগজচ্ছলেন যাত্রান্সু যাঁতীব পুরে! মহেক্্রঃ ॥ ৫৪ ॥ 
জ্যাঘাতরেছখে স্থুভূজে ভূজাত্যাং বিভর্তি যশ্চাপভূতাৎ পুরোগঃ। 

রিপুশ্রিয়াং সাঞঁনবাঙ্পসেকে বন্দীকৃতানামিব পদ্ধতী দে ॥ ৫৫ ॥ 
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ছেন। মহাসাগর এই মহীপালের রাজধানীর অতি সন্নি 
 ক্কষ্ট; ইঙ্কীর প্রাসাদগবাক্ষ হইতে উহার লহরী অবলোকন 

করাযায়। এই ভূপাল স্থীর় সদনে নিদ্রিত হইলে 
ভ্রোতম্বতীপতি গভীর কলকল "শব্দে প্রহরাবসান স্থুচক 
তুর্যাধনির আবশাকতা পরিহার করিয়া এই হেমাঙ্গদকে 

 গ্রবোধিত করিয়] থাকে। হে সুন্দরি! তুমি এই নরেন্দ্র 
অহিভ সাগরের তীরদেশে বিহার কর। বিহারকালে সমী- 
রণ তটস্ক তালীৰনের মর্মর শব্ধ সম্পাদন ও দ্বীপাস্তর 

হইতে লবঙ্গ পুম্প আহরণ করিয়া তোমার ঘর্ম জলবিন্থ 
নিরাকরণ করিবে। 

তখন ইন্ছমতী সুনন্দা কর্তৃক এইৰপ প্রলোভিত হইয়াও 
তাগ্যলঙ্ষমী যেমন পুকরুষকার দ্বারা দুর হইতে আকৃষ্ট হই- 
যাও প্রতিকুলদৈব পুরুষ হইতে নিবৃত্ত হইয়া! থাকে, তদ্রপ 
ৰূপলাবখো লোকের লোতনীয়া বিদ্র্ভরাজের অনুজা সেই 
কলিক্গনাথ হেমাঙ্গদকে অতিক্রম করিলেন । 

অনন্তর প্রতিহারী সুনন্দা নাগপুরের অধীশ্বর সম্সিধানে 

যমাত্মনঃ সম্মনি সন্গিকৃষ্টো! মন্দ্রধনিতা জিতযা মতুর্যাঃ 
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবীচিঃ প্রবৌধয়ত্যর্ণবএৰ সুপ্তম্ ॥ ৫৬ ॥ 

অনেন সার্থাং বিহরা,রাশে স্তীরেষু তাঁলীবনমর্দারেযু। 
দ্বীপান্তরাঁনীতলবঙ্গপুষ্পৈ রপাকৃতস্বেদলব| মরুন্ডিঃ ॥ ৫৭॥ 

প্রলৌতিতাপাণক্তিলৌতনীয় বিদর্তরাজাবরক্গা ভয়ৈবষ্। 
তল্ম'দপাবর্তত দুরকৃষ্টা নীত্যেব লক্ষ্মীঃ গ্রতিকুলদব।ৎ ॥ ৫৮ ॥ 
অথোরগাখ্যস্য পুরস্য নাথং দৌবারিকী দেবসরূপমেতা | 
ইতশ্চকো রাক্ষি বিলোকয়েতি পুর্ববান্শিষ্টীংনিজগাদ ভোজাণম্।৫৯ 
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মন করিয়া! তোজতগিনী ইন্ছমতীকে সম্বোধন পুর্ববক কহিল 
ই চকোরলোচনে ! তুমি এক বার এই দিকে নেত্রপাত কর। 
ই পাণ্যরাজ দেবতুল্য ৰপসম্পন্ন ; ইনি হরিচনান দ্বার! 
ঙ্গরাগ রচনা করিয়। ক্কন্বাদেশে মুক্তাহার ধারণ করিয়াছেন। 

রণ অরুণরাগসংযোগে শিখর আরক্ত ও নির্ঝর জল 
দী হইলে অদ্রিরাজের যে ৰপ শোতা হয়, এক্ষণে 
ইহারও তদ্রেপ শোত। হইয়াছে । যিনি বিদ্ধ পর্থতের 
উন্নতি নিবারণ করেন, যিনি মহাসাগ্তরকে নিঃশেষে পান 

করিয়া পুনরায় উদ্টার করিয়াছিলেন, সেই তগবান্ অগস্ত্য 
এই ভূপতি অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিলে ইহাকে প্রীতি- 
পূর্বক মক্ল নান জিজ্ঞাসা করিয়া খাকেন। হইনি দেব- 

রাজ ইন্দ্র হইতে ব্রঙ্গশিরোনামক অতি ছুর্লভ অস্ত্র লাভ 
করিয়াছেন । পুর্থে লঙ্কাধিপতি গর্থিত রাঁবণ ইহী৷ হইতে খর 
ও দুশ্বণের বাসস্থান জনস্থানের বিমর্দা আশঙ্কা করিয়া 
ইহার সহিত সন্ধি স্থাপন পুর্থক ইন্দ্রলোক জয় করিবার 
নিমিত্ত প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই পাগ্/রাজ অতি 

পণণ্যোইয়মহসবর্পিতলম্বহীরঃ ক৯গ্ৰাঙ্গরাঁগে। হরিচন্দনেন। 
আভাতি বালাতপরক্তনান্থঃ সনির্বরেণগ্দাার ইবাদ্রিরাজঃ ॥ ৬০॥ 

বিদ্বাসা সংন্তত্তশ্সিত। মহাড্রে নিশেষপীতোজ্ঝিতসিম্কুরীজঃ | 
প্রীত্যাশ্বমেধাবভূথাদ্রসুর্তেঃ সৌন্ন।ভিকো যসা তবত্যগস্তাঃ ॥ ৬১ ॥ 

অস্ত্রং হরাদাপগ্বতা ছরাপং যেনেত্রলোকাবজবাষ দৃণ্তঃ। 

পুরা জনস্থানবিমর্দাশক্কী সন্ধায় লঙ্ক।ধিপতিঃ প্রতস্থে ॥ ৬২॥ 

অনেন পীণে৷ বিখিবদগৃহীতে মহাকুলীনেন মহীব গুব্বর্ণ। 
যস্বান্ুবিদ্ধার্ণবমেখলায়] দিশঃ সপত়ী তব দক্ষিণস্যাঃ ॥ ৬৩॥ 
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মহৎ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি বিধানানুসা 
 ভোমার পাণিগ্রহণ করিলে তুমি গুরুতরা বমুন্ধরার ন. 
রত্বাকরমেখল। দক্ষিণ দিকের সপত্ী হও । হেবহসে। তু 

প্রসন্ন হইয়া তাঘুল বললীসমালিঙ্গিত পুঁগসম্পন্ন এন 
লতা পরিবেষ্টিত চন্ননদ্রম শোভিত মলয় পর্বতে তম 
পত্রের আন্তরণে নিরন্তর বিহার কর। এই মহারাজ ই; 
বরের নায় শ্যামকলেবর এবং তোমারও অঙ্গযি গোর 
চনার ন্যায় গৌর বর্ণ; অতএব জলধর ও বিছ্বাত সং 
গমের ন্যায় তোমাদিগের উভয়েব সমাগম পরস্পর শো. 
পরিবদ্ধিত করিবার নিমিত্ত হইবে সন্দেহ নাই। 

তখন ন্তর্য্যের অদর্শনে মুকুলিত কমল মধ্যে চন্দ্রকি; 

যেমন স্থান লাত করিতে পারে না, তদ্রুপ সুনন্দার উপদে 
বাক্য তোজভগিনী ইন্ছমতীর মনোমধ্যে অবকাশ লা 

করিতে সমর্থ হইল না। যেমন রজনীতে সঞ্চারিণী দীঃ 
শিখা রাজথের পাশ্বস্থ অতিক্রান্ত সৌধাৰলীকে তিমিরা 
গুঠিত করে, তদ্রেপ পতিংবর! ইন্ছমতী যে যে মহীপাল, 
অতিক্রম করিলেন তাহার! বিষাদে বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন 

তাস্বলবল্লীপরিণদ্ধপুগা্বেলালতা লিঙ্গিতচন্দনস্থু। 

তমালপত্রান্তরণাস্ু রন্তং প্রীদ শশ্বন্মলয়স্থলীযু॥ ৬৪ ॥ 
ইন্দীবরশামতন্থন্পৌসে হং রোচনাগৌরশরীরযন্ডিঃ। 
অন্যৌনাশোভাপরিরৃগ্ধয়ে বাং যোগস্তড়িত্বোয়দয়ে।রিবাস্তব ॥ ৩৫। 

স্বসুর্বিদর্ভধিপতেস্তদীয়ো লেভেউন্তরং চেতসি নোপদেশঃ। 

দিবাকরীদর্শনবঙ্ধকোশে নক্ষত্রনাথাং শুরিবারবিন্দে ॥ ৬৬ ॥ 

নঞ্চারিণী দীপশিখেব রাঁত্রৌ যং যং বাতিয।য় পতিংবর| সা। 
নরেন্্রমাগাউইব প্রপেদে বিবর্ণতাবং স স ভুমিপালঃ॥ ৬৭। 
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অনস্তর রাজকুমার অজ স্বসন্িধানে ইন্ছ্মতীকে সমা- 
ত দেখিয়া আমাকে বরণ করে কিনা এই বলিয়া 
তিশয় ব্যাকুল হইলেন; কিন্ত তাহার দক্ষিণ হস্তের 

মঙ্গদবন্ধন স্থান স্পন্দিত হইয়া সেই সংশয় অপনোদন 
করিয়া দিল। তখন রাজকুমারী সেই সর্বাঙ্গসুন্দর নৃপন- 
দনকে প্রাপ্ত হইয়! ভূপালান্তর গমনে এক কালে ক্ষান্ত 
ইইলেন ; ভ্রমরাবলী প্রফুল্ল সহকার বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া 
টদাচ বৃক্ষান্থর আকাজ্া করে না। 

এই ৰূপে ইন্ছপ্রভা ইন্ছ্মতীকে রখুরাজতনয়ে সং- 
ক্রান্তমনা দেখিয়া বচনরচনাচতুরা প্রতিহারী সবিস্তরে 
কহিতে লাগিল, বসে! প্রখ্যাত গুণসম্পন্ন ককুৎস্থ নামে 
সর্ববপ্রধান ইন্ষ্াকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। উত্তর কোশ- 
লার মহাশয় মহীপালগণ সেই ককুৎস্থ হইতে শ্লীঘনীয় কা- 
ক্ুৎস্থ "এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন । যে রাজাধিরাজ যুদ্ধে 
মহার্বতৰপী মহেন্দ্রে আরোহণ ও তগবান্ নীলকণ্ঠের লীলা 
অবলম্বন করিয়া শরনিকরে অসুর রমণীগণের গণ্ডস্থল হইতে 

তস্যাং রঘোঃ সুম্থরুপস্থিতীয়াং বৃণীত মাং নেতি সমাকুলোইভূৎ। 
বাঁমেতরঃ সংশয়মস্য বাছঃ কেমুরবন্ধোচ্ছ্াসি তৈস্থনেদ ॥ ৬৮ ॥ 

তং প্রীপ্য সর্বাবয়বাঁনবদ্যৎ ব্যবর্ততখনেণপগমাৎ কুমারী । 
নি প্রফুল্লং সহকারমেত্য রৃক্ষান্তরং কাজ্কাতি ষট্পদালী ॥৬৯ ॥ 

তন্মিন্ সমাবেশিতচিত্ত বৃত্তি মিন্ফপ্রভা মিচ্ছুম তীমবেক্ষ্য | 
প্রচক্রমে বন্তৃমন্থক্রমজ্ঞ| সবিস্তরং বাঁক্মিদং স্থুনন্ন] ॥ ৭৭ ॥ 

ইঙ্্াকুবংশ/ঃ ককুদং নৃপাণ।২ করুৎস্থ ইত্যাহিতলক্ষণোইভূৎ । 
কাকুত্স্থশব্ং যত উন্নতেচ্ছাঃ শ্লীঘ্যং দধতু;তরকোশলেক্্রাঃ ॥ ৭১ ॥ 

৩ 



৯০৩ রধুবংশ | | ৬ সর্থ 

পত্ররচনা পার্বহার করিয়াছিলেন? দেবরাজ ইন্দ্র মহাৰ্, 
যতৰপ পরিত্যাগ পুর্ববক স্বীয় শ্রেষ্ঠ মুর্তি পরিগ্রহ করিলে 
যিনি তাহার সহিত একাসনে আসীন হইয়া স্বীয় অঙদ ধা 
তাহার এরাবত হস্তীর তাড়নবশত বিশ্লথ অঙ্গদকে সঙ্ঘি 
করেন; কুলপ্রদীপ মহাযশস্বী দিলীপ সেই রাজা ককুৎস্ের 
বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি সুররাজ ইন্দ্রের অসূয় 
উপশমের নিমিত্ত একোনশত যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন 
তাহার রাজ্যশাসন সময়ে মদমত্ত প্রমদাঁগণ বিহার স্থানে গমন 
করিবার কালে অর্থপথে নিদ্রাগত হইলে সমীরণও উহাদিগের 
অংশুকনিচয় বিকম্পিত করিতে সমর্থ হয় নাই) সুতরাং তত. 
সমুদায় গ্রহণ করিতে করপ্রসারণ কর! আর কাহার সাধ্য। তাহার 
আত্মজ, বিশ্বজিৎনীমক মহাযজ্ঞের প্রবর্তক মহারাজ রঘু এক্ষণে 
তাহারই পদ প্রতিপালন করিভেছেন। তিনি চতুর্দ্দিক হইডে 
সমাহত ও পরিবর্ধিত স্ব সম্পত্তির সৃণ্মুয় পাত্র মাত্র অবশিষ 
রাঁখিয়াছিলেন। তাহার কালত্রয়ে অবিচ্ছিন্ন যশ পর্থতে আ. 

মহেক্দ্রমাস্থীয় মহোক্ষরূপং যঃ সংযতি প্রাগতপিনাকিলীলঃ। 
চকীর বাঁণৈরস্থুরাঙ্গনানীং গণ্ডস্থলীঃ প্রেফিতপত্রলেখাঃ ॥ ৭২॥ 
এরাবতাক্কীলনবিষ্লীথং যঃ সঙ্ঘউয়ননঙ্লদমঙ্গদেন। 
উপেষুষঃ স্বামপি সুর্তিম গ্রযামর্ঘীনং গৌত্রতিদোইধিতষ্ঠৌ ॥ ৭৩ 
জাঁতঃ কুলে তলা কিলোরুতীর্তিঃ কুলগ্রদীপে। নৃপতির্দিলীপঃ | 
অতিষ্ঠদেকোনশতক্রতুত্বে শক্াতান্ুযাবিনিরৃত্তয়ে ষঃ॥ ৭৪ । 
যন্মিন্ মহীং শীলতি বাঁণিনীনাং নিদ্র।ং বিহারার্দপথে গতানা 
বাতোইপি নাঅংসয়দং শুকানি কৌলময়েদাছরণাঁয় হস্তম্॥ ৭৫। 
পুত্োরঘৃস্তস্া পদং প্রশান্তি মহাক্রতোর্বিশ্বাজিতঃ প্রযোক্ভা। 
চতুর্দিগী বর্জিতসন্তবতাং যে! মৃৎপাত্রশেষামকরোদ্ধিভূতিম্ | ৭ 



দগ্ধ রখুবংশ ] ৯০১ 

মাহ সমুদ্রে অবগাহন, স্থরলোকে সঞ্চরণ ও পাতালতলো 
বেশ করিয়াছে ১ পরিমাণ দ্বারা উহার ইয়ত্তা কর! নিতান্ত 
ঠিন। যেষন জয়ন্ত দেবরাজ ইন্দ্র হইতে, তদ্রপ এই রাজ- 

মার মহারাজ রঘু হইতে উৎপন্ন হইরাছেন। এক্ষণে ইহীর 
ক্ষা করিবার অবস্থাঃ তথাচ ধুরম্ধর মহারাজ রঘুর সদৃশ 
গতের অতি গুরুতর তার অক্রেশে ধারণ করিতেছেন । 

সুন্দরি ! এই যুবরাজ কুল, ৰূপ, লাবণ্য, অভিনব ফৌবন 
বং বিনয়প্রধান সেই সমস্ত গুণগ্রাম দ্বারা তোমার অনুৰগ 
হেন অতএব তুমি ইহীীরই গলে বরমাল্য প্রদান 
র ; রত্ব কাঞ্চনেরই সহিত সমাগত হউক । 

অনন্তর ইন্ছরনতী সুনন্দার বচনাবসানে লজ্জ1 সঙ্কোচ 
রিয়। সাক্ষাৎ বরমাল্যের ন্যায় মনঃপ্রসাদ নিবন্ধন প্রসন্ন 

ফিপাত দ্বার! রাজকুমারকে প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎকালে 
গনি লঞ্জীভয়ে সেই যুবার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ 
রতে পারিলেন না, কিন্তু সেইটি রোমাঞ্চচ্ছলে তাহার 
যষ্টি তেদ করিয়া নিষ্কান্ত হইল। তখন সহচরী তাহারে 

| 
ৃ 

আরূঢমদ্রীন্থদধীন্ বিতীর্ণং ভুজঙ্গমীনাঁং বসতিৎ প্রবিষ্টম্। 
উর্ধাং গতং যম্য ন চান্ুবন্ধি যশঃ পরিচ্ছেত্তুনিয়ন্তযাইলম্॥ ৭৭॥ 

 অসৌ কুমারভ্তমজে ইম্বজাত স্ত্িবিউপস্যেব পতিং জয়ন্তঃ। 
| গুর্ব্বাং ধুরং যে! ভুবনস্য পিত্র] ধুর্যোণ দমাঃ সদৃশ বিভার্তি ৃ ৭৮ ॥ 

কুলেন কান্তা বয়সা নবেন গুণৈশ্চ তৈস্তিরিনয়প্রধানৈঃ। 
ত্মাত্মনস্তলামমূং বৃশীম্ব রত্বুং সমাগচ্ছতু কাঁঞ্চনেন ॥ ৭৯ ॥ 
ততঃ স্থনন্দীবচনাকসানে লজ্জ।ং তন্ুকৃতা নরেজ্রকম্যা] 

ৃষ্টয| প্রসাদ1মলয়া কুমারং প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণআবজে ॥ ৮৭ ॥ 



১০২ . বযুবংশ। | [৬ সস 

তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া পরিহাসপুর্বক কহিল, আর্ষ্যে! 
চল আমরা অন্যত্র গ্রমন করি। এই কথা বলিৰা মাত্র বধূ 

ইন্ছ্মতী রোষকুটিল লোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। 
অনন্তর করতোপম উরুযুগলসম্পন্না রাজকন্যা ধাত্রীক 

দ্বারা রঘুনন্দন অজের কণ্ে মঙ্গলগুর্ণলোহিত মৃর্তিমান্ 
অনুরাগের ন্যায় বরমাল্য সন্নিবেশিত করিয়া! দিলেন। 
তখন বরণীয় অজ সেই মধৃকাদিপুঙ্সগুক্ফিত বিশাল 
বক্ষঃস্থললম্বিত মালা দ্বারা বিবেচনা করিলেন যেন বিদর্ড 

রাজ ভগিনী স্বয়ংই তাহার কদেশে বাছুপাশ অর্প' 
করিয়াছেন । অনন্তর “এই রঘুতনয় সঙ্গত| ইন্ছ্মতী মেঘ 
নির্মযস্ত শশাঙ্কের সহিত সমাগ্রত জ্যোৎস্না ও অনুূপ-সাগে 
অবতীর্ণ জহ্ৃতনয়ার ন্যায় সুশোতিতা হইয়াছেন” এই 
কথা পৌরজনেরা তুল্য গুণসম্পন্না বরকন্যার সমাগ্রমে নিতাৰ 
প্রীত হইয়া একবাক্যে কহিতে লাগিল ; কিন্তু এই বাক্য 
অন্যান্য নৃপতিগণের নিতান্ত শ্রবণকটু হইয়া! উঠিল। তথ; 

সা যুনী তন্মিন্নভিলা ষবন্ধং শশীক শালীনতয়! নবক্তৃম্। 
রোমাঞ্চলক্ষোণ স গীত্রযিম. ভিত্ব! নিরীক্রামদরলকেশ্যাঃ ॥ ৮; 
তথাগতারাং পরিহীসপুর্বং সখ্যাং সখী বেত্রভৃদাবতাঁষে। 
আর্ষো ব্রজামোইন্যত ইতাৈনাং বধূরন্থয়াকুটিলং দদর্শ ॥ ৮২। 
সা] চুণগৌরং রঘুনন্দনস্য ধাতীকরীত্যাঁং করতোপমরুঃ। 
আ.সঞ্জয়!মাস যথাপ্রদেশং কণ্ে গুণং সুর্তমিবাঙ্থরীগম_॥ ৮৩। 
তয়! অন্গ1 মঙ্গলপুষজ্পমযা | বিশালবক্ষঃস্থললম্বয়! নঃ। 

তস্ত কণ্টীর্পিতবাহুপাশাং বিদর্ভরাজাবরজাঁং বরেগাঃ ॥ ৮৪। 
শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং। 
জলনিধিমন্রূপং জহন কন্যাবতীর্ণ1। 



ৰ সর্গ] . রঘুবংশ । ১০৩ 

রি কর্দিকে বরপক্ষীয়দিগের হর্ষ ও অন্য দিকে ক্ষিতিপাল- 

এর বিষাদ সমুপস্থিত হইল ; ফলত উষা কালে এক দিকে 
মল সকল প্রফুলপ ও অন্যদিকে কুমুদদল মুকুলিত হইলে 
রোবরের যেবপ শোভা হয়, সেই স্বয়ংবর সভাও তদ্রেপ 

শোতা ধারণ করিল । 
| 

ইতি সমগুণযোগপ্রীতযস্তত্র পৌরাঃ 
শবণকটুনৃপাণীমেকবাক্যং বিবক্রঃ ॥৮৫ ॥ 

প্রমুদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতে| বিতাঁনম্। 

উনি সরইব প্রফল্লপন্মং কুমুদবনপ্রতিপন্ননিদ্রমানীৎ ॥ ৮৬ ॥ 

ইতি প্রীরঘুবংশে মহাকাবো কালিদাসকূতো 

স্বয়ংবরবর্ণনে। নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ। 



সগুম সর্গ! 

কী? 

অনন্তর বিদর্ভনাথ সাক্ষাৎ কার্তিকেয়ের সহিত দেবসেনা; 
ন্যায় অনুবূপ বর সমভিব্যহারে তণিনী ইন্ছ্মতীকে আন্ত 
লইয়া পুর প্রবেশে অতিমুখ হইলেন | এ দিকে মহীপালগণ 
ইন্ছমতী লাভে বিফলমনোরথ হওয়াতে স্ব স্ব বেশরচনা ও 
ৰপের অনাদর প্রদর্শন পুর্থক প্রাভাতিক গ্রহণের ন্যায় 
ক্ষীণকান্তি হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। এইৰপ কিংবদস্ঠী 
আছে যে, শচী দেবী শ্বয়ংবর সভায় অধিষ্ঠান করেন এবং 
কোন ব্যক্তি স্বয়ংবরের অনিষ্ঠ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
বিনাশ করিয়া থাকেন ; অতএব তৎকালে কেহই শ্বয়ত্বরের 
বিশ্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই এবং ভূপালগণ রঘুরাজ 
তনয় অজের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেও সেই সময় ক্ষান্ত 
হইয়। রহিলেন। তখন বিদর্ভনাথ ভোজ বধূবরের সহিত মাল্য 
প্রভৃতি বিবিধ উপচারে সমগ্র সুসজ্জিত ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ দীপ্- 
তর তোরণ সমূহে পরিশোতিত ধজপটটচ্ছায়ায় নিবারিতরৌদ্র 
রাজপথে উপনীত হইলেন । 

অথোপযস্ত্রা সশেন যুক্তাং স্কত্দেন সাক্ষাঁদিব দেবসেনাম্। 
স্বমারমাদায় বিদর্ভনাথঃ পুরপ্রবেশভিমুখো বভভুব ॥ ১। 
সেনানিবেশীন্ পৃথিবীক্ষিতোংপি জগ্মুর্বিভীতগ্রহমন্দ ভাঁসঃ | 
তোজ্াং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্ব।ৎ রূপেষু বেষেষু চ নাতাসুয়াঃ॥ ২। 
সামিধায়োগাৎ কিল তত্র শচাঃ স্বয়ংবরক্ষোভাইকুতীমভাঁবঃ | * 
কাকুৎস্থমুদিশ্য সমতসরোপি শশাম তেন ক্ষিতিপাললোকঃ॥ ৩। 
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. অনস্তর হেম গবাক্ষ সমলঙ্কৃত প্রাসাদ পরম্পরায় বধৃবর 
বলোকন তত্পর অনন্যকাধ্য পুরসুন্দরীগণের নানা প্রকার 
ভিত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল; কোন রমণী গবাক্ষ 

ননধানে দ্রুত পদস্চারে গমন করিবার কালে কেশকলা পের 

দ্বীন উন্ম,স্ত ও তাহা হইতে মাল্যদাম স্মলিত হইলেও 

রদ্ধারা অবরোধ করিয়া রাখিল; উহা যে বন্ধন করিতে 
ইবে, তাহা একবার মনেও উদয় হইল না। কোন কামিনী 

দ্র অলভ্তকরাগ রঞ্জিত প্রসাধিকার করধৃত চরণাগ্র আছিন্ন 
রিয়া বিলাসগরতি পরিত্যাগ পুর্থক গবাক্ষ পর্যন্ত লাক্ষারাগ 
ঞ্রি'ত পদচিহ্ন বিস্তার করিয়া গেল। কোন্ অবল। সমস্তুমে 
ঞঁন দ্বারা দক্ষিণ নয়ন অলঙ্কুত ও বাম নয় অঞ্জনবঞ্চিত 

রিয়া কজ্জল তুলিকাটি করে লইয়। বিলামগতি পরিত্যা্ণ 
বর্বক বাতায়ন সন্ধানে আগমন করিল। কোন কামিনী 
বাক্ষদ্বার দিয়। দৃষ্টি সঞ্চালন পুর্থক গমন করিতে লাগিল; 
মনবেগে নীবী ব্মলিত হইলে উহ বন্ধন না করিয়া নাভিদেশ 

তাঁবৎ প্রকীর্ণাভিনবৌপচারমিক্দ্রায় £ ধদ্যোতিততো রণীহ্কম্। 
বরঃ স বরা সহ রাঁজমার্গ প্রাপ ধজচ্ছায়নিবারিতেষম্॥ ৪ ॥ 
ততন্তদীোলেবনততপরাণাং সৌধেষু চামীকরজালবৎস্ু। 

বভূবুরিথং পুরুন্দরীণাং ত্াক্তান্যকার্য্যাণি বিচেক্টিতানি ॥ ৫ ॥ 
আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্তা। কয়াচিদুদ্েষ্টনবান্তমাল্যঃ। 
বন্ধুৎ ন সন্তাবিত এৰ তাবৎ করেণ রুদ্ধোইপি চ কেশপাশঃ 1 ৬ ॥ 
প্রনাধিকাঁলশ্বিতম গ্রপীদমাক্ষিপা কাচিৎ ভ্রবরাঁগমেব। 
উত্স্্টলীলগতিরাগবাক্ষাদলক্তকান্কাং পদবীং ততান ॥ ৭॥ 
বিলোচনং পক্ষিণষগ্জীনেন সম্ভাবা তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা । 
তৈথৰ বাতায়নসন্িকর্ষং যঝৌ শলাকামপর! বহন্তী ॥ ৮ ॥ 
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প্রসৃত আতরণ প্রভাসম্পন্ন হস্ত দ্বারা অবলম্বন করিয়া অবস্থা 
করিতে লাগিল। কোন বিলাসিনী রশন! অর্ধমাত্র গুস্থি 
করিয়াছিল ইত্যবসরে সন্বরে উদ্থিত হইয়! সসম্ভমে গঃ 
করাতে প্রতিপদেই রশনার মণি সকল গলিত হইয়া গেল 
কেবল অঙ্গুষ্ঠমুলে উহার স্ুত্রমাত্র অবশিষ্ট রহিল । তখন ৰ 
বধূ দর্শনে একান্ত কৌতৃহলপরতন্ত্র মহিলাগণের আসব গন্ধ পু 
তরল লোচনৰপ ভ্রমর যুক্ত বদন পরম্পরা দ্বারা গবাক্ষ বি 
ব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহ সহত্রদল কম? 
সমলঙ্কত হইয়াছে । এই ৰূপে তাহারা বাহ্ জ্ঞান শুন্য হই 

রাজকুমার অজের প্রতি সতৃষ্ণ লোচনে দৃষ্টিপাত করি; 
লাগিল। ইহাতে বোধ হইল, যেন তণকালে উহার্িগে 
অন্যান্য ইন্দ্রিয়ৃত্তি সকল সর্থতোতাবে নয়নমধ্যে প্রবে। 
করিয়াছে । 

অনন্তর পুরনারীগণ পরস্পর কৃহিতে লাগিল, অনেকানে 
ভূপাল পরোক্ষ থাকিয়া এই ভোজ ভাগিনী হচ্ছনতী 
প্রোর্থন৷ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে স্বয়ংবর ইহার হিতকর জ্ঞা 

জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্িরন্া গ্রস্থানভিন্নীং ন ববন্ধ নীবীম্। 
নাতিপ্রবিষ্ট।ভরণপ্রতেণ হুস্তেন তস্থাববলম্বা বানঃ॥৯॥ 

অর্থা চিতা সত্বরমুখিতায়া» পদে পদে ছুর্নিমিতে গলস্তী। 

কমা শ্চিদীসীত্রশন| তদা নীমঙ্ষষ্ঠমূল পিঁত সত্রশেষা ॥ ১*॥ 
তাদাং মুখৈরাসবগন্ধগর্তৈ বাাপ্তীন্তরাঃ সাক্্রকৃতুহলানীম্। 
বিলেশলনেত্রভ্রমবৈর্গবাক্ষাঃ মহঅপত্রাভরণা ইবানন্॥ ১১॥ 
তা রাঘবং দৃষ্টিভিরীপিবন্ত্যো নার্যো! ন জগমুর্ব্বিয়ান্তরাণি। 
তথাহি শেষেব্দিয়রৃত্তিরানাং সর্ধাক্মন| চক্ষুরিব প্রবিষ্ট ॥ ১২॥ 
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রতি ও ৮ টি রর / বটল ৮ ৃ ১ 

কে লীতি করিয়াছেন, তরী ইনি: কিএরকীরে। 
রি এ সট 

পনার রুপ পতিলাতে, সমর্থ ঘন না খাদি প্রজাপতি, 
নত পদ 

স্পৃহনীয় সৌন্দর্য দষ্পভীরকে পরপর সংযোজিত না কি 
., তাহা হইলে ইহথাদিগের এইৰপ বপ নির্্দাণ ধন ভার, 

১৯১৯৭ 

ান্ত নিক্ষল হইত; সন্দেহ মি বোধ ,হয় এইঙ্কারা তি, 
মনঙদেব হইখেন ? নতুবা এই বালিকা অনা ভুগালগণ্ 
7 কিপ্রকারে -আপনার' এ্রতিৰপ, পতি "প্রাপ্ত হইলেন না 
তে রা হইতেছে, মন জগ্ান্তিরীণঈঙ্গতি অবগত, হইতে রর 

$ সর ১ 

| রুরাজকুমার অজ পুরনারীগণের মুখে এই : ৰূপ বণ 
কর বাক্য পরম্পর! শ্রবণগোচর করিয়। মা্গল্য ডব্যে অল-+১ 

চি ডি 

তোজতবনে সমুপন্থিত হইলেন। সহ) নিপাত 
৬ ১৮ 

অন্ধ্র তিনি কামধপেশ্বরের কর গ্রহণ পু্বক..অবিলষবে,: 
৭ 2 ক 

নী হইতে অবতীর্ণ হইয়া রমনীগণের হৃদয়ের "ন্যায় বিদর্ভ. 
প্রদর্শিত অত্যন্তরস্থ চত্বরে, প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় রর 

4১? নি 

[নে বৃতা ভুপতিভিঃ পরোক্ষ ্ায়ং বরং সাধুমমত তোজ্যা দি 
দ্মেব নারয়ণমন্যথাঁসে লতেত কাস্তং কথমাত্সতুল্যমূ.। : ১৩ 3৫. 
রল্পরেণ স্পৃহণীয়শোতং ন চেদিদং হন্ময্িবিবীঁৎ। নি 
ন্মিন্ ছয়ে রূপবিধানযত্তবঃ পত্যুৎ প্রজীনাং ব্তখৌই্ভীরিষাৎ 381. 
ভিম্মরৌ স্থনমিমাবভুতাং রাজৎ সহতেধু তখাহি ইলা, ৮ 
তেয়মাত্মপ্রুতিরপম্ব মনোহিদাসতি সঈগতিজ্ঞম্ ১ 

দু& 
লে 

১ 

এ] 

ত1ছ শৌরবধুখেভাই 
ছাতা? লা দুরু পুন 
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মহামূল্য সিংহাসনে আসীন হইয়৷ ভোজরাজপ্রদত্ত ছুকুঃ 
যুগল এবং রত ও মধুপর্কমিশ্রিত অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন 
মহিলাগণ তাঁহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্ 
অভিনব চন্দ্র কিরণ যেমন ফেনরাজিবিরাজিত মহাসাগর 

বেলা সন্নিধানে লইয়া যায়, তদ্রুপ অতান্তবিনীত অন্তঃ পুরা 
কৃত পুরুষেরা সেই ছুকুলযুগ্রলধারী যুবরাজকে বধু ইন্ুমতী 
সন্নিধানে লইয়া! গ্নেল? তথায় অনল সঙ্কাশ রাজপুরোহি 
সতরুত হইয়া ঘৃতাদি দ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং দে 
হুতাশনকেই বিবাহ গীক্ষিত্বে সংস্থাপন পুর্থক বর বধুকে « 

কত্র সংযোজিত করিয়! দিলেন। তখন সহকার পাদপ যেম 

স্বীয় পল্পব দ্বারা সম্িহিত অশোক লতার পল্লব প্রাপ্ত হইয়া 
শোভিত হয়, তদ্রুপ সেই রাজকুমার .অজ স্বীয় হস্ত দ্বারা বধ 
করগ্রহণ করিয়া সাতিশয় শোতা প্রাপ্ত হইলেন। যুবরাজে 
প্রিকোষ্ঠ দেশ কণ্টকিত হইয়! উঠিল এবং রাজকুমারী ইন্দু 
তীর অঙ্গুলি হইতে ঘর্মজলবিন্ছ মন্দ মন্দ নির্গত হইতে লাগিল 

মহণহৃগিংহাঁসনসংস্থিতেইসৌ সরত্মর্থাং মধুপর্কমিশ্রমূ। 
: ভৌজৌপনীতঞ্চ ছুকুলযুগ্মং জগ্রাহ সার্ঘং বনিতাকটাক্ষৈঃ ॥ ১৮ 

ছুকুলবাঁসা স বধৃসমীপং নিনো বিনীতৈরবুরো ধর ক্ষেঃ। 
বেলানকাশং স্কুটফেনরাজি বৈরুদন্বানিব চক্দ্রপাঁদৈ ॥ ১৯।॥ 

তত্রার্চিতোতো জপতেঃ পুরে ।ধাঃ হত্বাগ্সিষাজ্াযাদিতির! মিকল্পঃ। 
তমেব চাঁধাঁয় বিবাহসাক্ষ্য বধৃবরৌ সঙ্গময়াথচকার ॥ ২০॥ 

 হস্তেন হস্তং পরিগৃহা বধ1ঃ স রাজন্মথঃ সুতরাং চকাশে। 

_ অনন্তরাশেবকলতী প্রবাঁলং প্রাপ্যে চূতঃ প্রতিপললবেন ॥২১॥ 

আঁসীদ্বরঃ কণ্টকিতপ্রকোঠঃ সবিক্নাঙ্গুলিঃ সংবৰৃতে কুমারী 
তন্মিন্দ্বয়ে তৎক্ষণমাত্মবৃত্তিঃ সমং বিতক্তেব মনৌতভবেন ॥ ২২। 
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ইকালে তগবান্ মনোৌভব যেন সেই ক্ষত্রিয় দম্পতীতে সাত্তি- 
ভাবের"আবির্ভাব প আত্মব্যাপার সমভাবে বিভক্ত করিয়া 
লেন । বধূবরের সতৃষ্ণ দৃষ্টি অপাঙ্গদেশে প্রতিসারিত 
 পরম্পর মিলিত হইয়া নিবর্তিত হইলে পর লজ্জায় মুক্ু- 
তি হইয়া সাতিশয় মনোহর হইল) তাঁহার! উন্নত জ্বালা- 
'পন্ন ভগবার্ হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় স্থমেক্ 
তের উপান্তে পরিবেষ্টমান পরস্পর সংলগ্ন দিন যাঁমিনীর 
য় শোভমান হইলেন । 

অনন্তর মত্ত চকোরলোচন] নিবিড় নিতম্বসম্পন্না সাঁতিশয় 
জাবতী ইন্ছনতী বিধাতৃপ্রতিম পুরোহিতের আদেশেনঅনলে 
জাগ্জলি নিক্ষেপ করিলে হুতাশন হইতে শমীপল্লব, লাজ 
ঘৃতাদি গন্ধসম্পন্ন অশ্পবিত্র ধূম উত্থিত হইয়া! তাহার 
পোল দেশে শিখা সংস্পর্শ পুর্ধক মুহর্তকাল কর্ণোৎপলের 
য় স্থশোভিত হইল। সেই আচারর্৫থ পরিগৃহীত ধূম প্রভাবে 
র মুখমগ্ডলশোতী যবাঙ্কুরের কর্ণপুর অতিশয় শ্লান হইয়া 
তয়েরপাঙ্গপ্রতিসারিতানি ক্রিয়াসমীপত্তিনিবর্তিভখনি | 
হীযন্ত্রণামীনশিরে মনোজ্ঞামন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি ॥ ২৩।॥ 
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কুশীনোরুদর্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে। 

মেরোরুপান্তেত্িব বর্তমীনমন্যো হ্যসংসক্তমহস্ত্রিবামম্॥ ২৪ ॥ 
নিতগুব্ব্ণ গুরুণ প্রযুক্ত বধূর্বিধাতৃপ্রতিমেন তেন। 
চকখর সা মন্তচকোরনেত্রা লঙ্জীবতী লাজবিসর্গমগ্জে ॥ ২৫ ॥ 
হবিঃশমীপল্লবলাজগন্ধী পুণ্যঃ কৃশীশোরুদিয়ায়ু ধূমঃ। 
কপোলসংসর্পসিশিখঃ স তস্যাঃ মুহ্র্তকর্ণেবৎ পলতং প্রপেদে ॥ ২৬॥ 
তদঞ্ঈনক্রেদসমকুলা ক্ষ প্রল্লীনবীজাক্কুরকর্ণ পুরম্.। 
বধমুখং পাঁটলগগুলেখমাচারধূম ্রহণা দ্বভূৰ ॥ ২৭॥ 
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গেল, গ্রওস্থল পাটল বর্ণ হইয়। উঠিল এবং অধীমমি্রিং 
বাঞ্প বিট দ্বারা নয়নযুগ্ল একান্ত আকুল হইতে লাগিল। 

অনন্তর বন্ধুজনসমবেত ভূপতি 'তোজ, ক্লাতকগণ ও পুর 

্বীবর্গ সেই মুবর্ময় আসনে অধ্যাসীন বধৃবরের মস্তবে 
আর্ত অক্ষত প্রদান পূর্বক যথাক্রমে আশীর্থা্ঘ করিলেন। 

_ এইৰপে সমপ্রিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভোজকুলপ্রদীপ তোজরার 
নিজ তগিনী ইন্ছ্ষতীর পাণিগ্রহ্থণ কার্য সম্পাদন পুর্ববৰ 
প্রত্যেক মহীপালকে সৎকার করিবার নিষিত্ত অধিক্কৃত ব্যক্তি 

দিগকে আদেশ করিলেন ভূপালগণ অত্যন্তরে গড়ন 
প্রদনফ্লিলসম্পন্ন হদের ন্যায় সন্তোষচিহ্ দ্বারা ক্রোধ সম্বরণ 

করিয়া বিদর্ভাখিপতি প্রদত্ত পুজাদ্রব্য উপহারচ্ছলে তাহাকেই 
্ত্ত্পণ ও আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। নন্তর তা 

_ হারা অজের প্রস্থানসময়লত্য সেই প্রমদা বপ উপতোগ্যসামগ্রী 
প্রাপ্ত হইবার অতিলাষে পুর্বে পরস্পর সঙ্কেত করিয়া তাঁহার 
গরমনপথ অবরোধ পুর্ধবক অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এদিকে ভ্রথকৈশিক দেশের অধীশ্বর তোঁজ তগিন 

তৌ ন্নাতকৈর্বান্ধুমত! চ রাজ্ঞ| পুরক্থিতিপ্চ ক্রমশঃ গ্রযুক্তম্। 

কন্যাকুম।রৌ কনকাসনস্থা বাত 1ক্ষতারোপণমন্বভুতীম্॥ ২৮॥ 
ইতি স্বসুর্ভোকুলপ্রদীপঃ ন'সাঁদয পাঁপিগ্রহণং স রাঁজ1) 
মহীপতীনাং পৃথগনহণার্থং সমাদিদেশাধিকৃতানখিত্রীঃ ॥ ২৯ । 

লিঙ্গমু্দঃ যংবৃত্ববিক্রিয়াস্তে হদঃ প্রসম্নাইব গুঁনক্রাঃ) 
বৈদর্ভম সন্ত যযুক্তদীয়াং প্রত্যর্পা গঁজামুপদীচ্ছলেন ॥:৩০ |. 
সরাঁজলোকঃ কৃতপুর্বৎ বিদীরস্তপিদ্ধৌ লময়ৌপলভ্াফু। 

: ছঁছাগামারং গ্রমদীমিষং তদারৃতা পস্থানমজস্য তস্থৌ | ৩১) 
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স্ছমতীর. 'বিবহাসংস্কাঁর নির্থাহ করিয়া স্বীয় উৎসাহা-. 

[বপ ঘৌতুক প্রদান পুর্থক যুষরাজ অজকে বিদায় করিলেন 
[বং আপনিও তাহার জনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি 
লোক প্রথিত অজের সহিত তিন রাত্রি বাস করিয়া পর্বব- 
1ল অতীত হইলে চন্দ্র যেমন সূর্য্য হইতে প্রতিনিরৃত্ত হয়, 
দ্রপ তাহ হইতে প্রতিগমন করিলেন । 

মহারাজ রঘু দিথিজয় কালে প্রত্যেক ভূপালের নিকট 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্তরাং প্রথমাবধিই রঘুর প্রতি ত- 

দিগের শক্রভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল ) এক্ষণে একাস্ত উদ্ধত 
দই সমস্ত মহীপালগণ সমবেত হইয়া তাহার আত্মজ অজের 
পীরত্ব লাভ সহ করিতে সমর্থ হইলেন না এবং প্রহ্লাদ যেমন 
ঈীনবরাজ বলিপ্রদত্ত সম্পদ গ্রহণে প্ররৃত্ত ত্রিবিক্রম বামনের 
রণ অবরোধ করিয়াছিলেন তদ্রপ তাহার! যুবরাজ অজকে 
ভীজতগিনী ইন্ছমতীকে লইয়া যাইতে দেখিয়া পথিমধ্যে 

(বরোধ করিলেন । রাজকুমার অজও বহুসংখ্য যোধ সম- 

' ভর্ভাপি তাবৎ ক্রথকৈপিকীন'মন্ৃষ্ঠিতনভ্তরজাবিবাহঃ। 
সত্বীস্থরূপাহরণীকৃত শ্রীঃ প্রাস্থাপয়দ্রঘবমন্থগীচ্চ ॥ ৩২॥ 
তিআক্ত্রিলৌকীপ্রথিতেন সার্ধমজেন মার্গেবসভীরুতিত্বা | 
তম্মাদপীবর্তত কুণ্ডিনেশঃ পর্বাত্যয়ে সৌমইবোফ্রষ্মেঃ। ৩৩ ॥ 
প্রমন্যবঃ প্রাগপি কোশলেন্দ্রে গ্রতোকমাসতম্বতয়। বভৃষুঃ ৷ 

অতোনৃপীশ্চক্ষমিরে সমেতাঃ জ্বীরতুলশতং ন তদাতআজস্য ॥ ৩৪ ॥ 
তমুদ্বহস্তং পথি তোজকনাং রোধ রাজন্যগণঃ স দঃ | 

বলিপ্রদিষ্টীং শ্রিয়মাঁদদানং তিক্রধং পাদনিবেজ্শক্রঃ॥ ৩৫ | 
তস্যাঃ স রক্ষার্থমনল্লযোধমা্দিশা পিত্যং সচিবং কুমারএ। 
প্রত গ্রহীৎ পার্থিখবীহিনীংতাং' ভাঁগীরথীং শোণইবোভরঙ্গঃ॥ ৩৩ 
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বেত পিতৃপরম্গাগত সচিবগণকে ইন্ছ্মতীর” রক্ষ 
বিধানার্থ আদেশ কারিয়া উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল শোণ নদ যেম, 
তগবতী তাগীরীকে প্রতি গ্রহ করিয়াছি'ল, তদ্রপ সেই পার্থিব 
সৈন্য প্রতিগ্রহ করিলেন। 

অনন্তর পদাতি পদাতির সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্ব 
রোহী 'অশ্বারোহীর সহিত এবং গজারোহী গজারোহীর 
সহিত সমরে প্ররৃত্ত হইল। তৎক্কালে তুল্যপ্রতিদ্বন্দিতানু- 
সারে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল । তুর্য্যঘোষ প্রভাবে 
ধনুর্ঘারগণ পরস্পরের বাক্য অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইয়া 
স্ব স্ব কুলের নামোল্লেখ না করিয়াই কেবল শরখোদিত 
অক্ষরাবলী দ্বারা পরস্পরের প্রখ্যাত নাম বিদিত করিতে 
লাগিল। রেণুজাল রণস্থলে অশ্বখুর দ্বারা উদ্ধাপিত রথচন্রে ঘনীককত ও কুপ্তরগণের কর্ণসর্চালনে বিস্তারিত হইয়া 
চন্দ্রতাপের ন্যায় সু্্কে রোধ করিল। ভূপালগণের মৎস্য 
কার ধজ সকল বায়ুসহকারে বিদীর্নমুখ হইয়| সেই সৈন্য 
সমুখ্িত বহুল ধুলি পান করত আবিল বর্ধাসলিল পানে প্র 
তত পরক্কত মৎস্যের ন্যায় স্থশোতিত হইল। ক্রমশঃ ধুলিজাল 

পাত্তিঃ পদাঁতিং রথিনং রথেশস্তুরঙ্গসা'দী তুরগাখিরূঢম্। , 
ষন্তা গজস্যাভাপতদাজন্থং তুলা প্রাতিদ্বন্দি বডুব যুদ্ধম্॥ ৩৭॥ 
নদৎনু তুর্ধোদ্ববিভীবাবাচে| নে।দীরয়ন্তি ম্ম কুলোপদেশীন্। 
বাঁণাক্ষরৈরেব পরস্পরস্য নীমোর্জ্িতং চাঁপভূতঃ শশংস্থঃ ॥ ৩৮। 
উখাপিতঃ নত্যতি রেণুর শ্বৈঃ সাক্দ্রীকৃতঃ সান্দনবংশচ ক্রৈঃ। 
বিস্তারিতঃ কুঞ্জারকর্ণতণলৈ নেত্রত্রমেণোপরুরোঁধ সুর্যাম ॥ ৩৯। 

”' মতসাধজা বাঁয়ুবশীদ্ধিদীপৈ মূখৈঃ প্ররৃদ্ধধাজিনীরজাংদি | . 
বভুঃ পিবস্তঃ পরমার্থমৎডসাও পর্যযাবিলানীব নবোদকানি ॥৪০| 



বর্গ 1 রঘুবংশ । ১১৩ : 

[নীভূত হইলে.রথ, চক্রের ঘর্থর ঘোষে এবং হস্তী, আলো- 
টুত ঘণ্টার শব্দে অনুমতি হইতে লাগিল । সৈন্যগণ স্ব স্ব স্বা- 
শর মাম়োচ্চারণ করিয়। আত্মপর বিবেচনা করিতে লাখিল । 

খন সমর ক্ষেত্রে শল্ত্রছিন্ন হন্তী, অশ্ব ও বীরগণের দেহ- 
মর্গত রুধির প্রবাহ দৃষ্টিপথরোধী বিজ্স্তিত রজোন্ধকারের 
বোদিত তাস্করের ন্যায় প্রাছুভূ্ত হইল। ধুলিপটল সেই 
গীনণিতজলে ছিন্নমূল ও শোণিতের* উপরিভাগে বায়ুতরে 
ঞ্চালিত হইয়া অঙ্গারাবশিষ্ট হুতাশনের পুর্থোণ্িত ধূমের 
ঠায় স্থশোতিত হইতে লাগিল। ্ 

_. পুর্ধবে সারথিগণ রথীদ্দিগকে প্রহারবেদনায় মুর্চিত দে- 
থিয়া রণস্থল হইতে রথাশ্ব অপসারিত করিয়াছিল এক্ষণে 
সই সমস্ত রখীরা সংজ্ঞা লাভ পুর্ববক রথস্থ সারথিকে 
ধারংবার তিরস্কার করত লক্ষিতপুর্ব কেতু' নিরীক্ষণে 
্রহর্তীদিগের অনুসন্ধান পাইয়া ক্রোধতরে তাহাদিগকে 
প্রহার করিতে প্ররৃপ্ত হইল। কৃতহন্ত ধনুর্ঘরগণের বাণ 

রথে রথবঙ্গধনিনা বিজজ্ঞে বিলোলঘণ্টাকণিতেন নাগঃ | 

_ স্বতভূর্নীমীগ্রহণীদ্বভূব সাব্দ্রে রজস্যাঅপরাববৌধঃ ॥ ৪১॥ 
আরুণুতোৌলোঁচনমার্গমীজৌ রজোন্বকারস্য বিজ্রপ্তিতস্য। 
শ্তক্ষতাশ্বদ্বিপবীরজন্ম। বালারুণোবভুদ্রখিরপ্রবাহঃ ॥ ৪২॥ 
স চ্ছিশ্সসুলঃ ক্ষতজেন রেণু স্তস্যোপরিষ্টীৎপবনাবধূতঃ। 
অঙ্গীরশেষস্য হুতীশনসা পুর্ব্বোথিতোধূম ইবাবতাঁসে ॥ ৪৩॥ 

প্রহারমুচ্ছাপথমে রথস্থা যতৃম্থপাঁলতা নিবর্তিতাশ্বীন্। 
যৈঃ লাদিতা. লক্ষিতপুর্ববকেতুংস্তানেব সামর্ষতয়া নিজযু ৪॥ ৪৪ ॥ 
অপার্ধামার্গে পরবাণল্নাখস্থৃভূতাং হস্তবতাঁং পৃষৎকাঃ। 
সম্প্রাপুরেবাঅজবান্ুরৃত্তা পুর্ধা্ধতাঁগৈহ ফলিতিঃ শরব্যম্ ॥ ৪৫॥ 



" ১১: রঘুষংশ। [ধর্ম 

সকল অর্ধপথে বিপক্ষরছিন্ন হইয়া স্ববেগপ্রাবে লৌং 
কলসম্পম পৃর্ববার্থ দ্বারা লক্ষ্যের, উপরৈই মিপতিত হইল। 

: হস্তিযুদ্ধে হস্ত্যারোহিদিগের মস্তক সকল ক্ষযধার ক্ষুরাগ্ 
ও চক্র দ্বারা ছিন্ন হইলেও শ্যেম পক্ষীর অখাগ্রে কেশ 
গাশ সংলগ্ন হওয়াতৈ বন্থবিলঙ্বে গুঁভলে নিপতিত হইল । 
কোন অশ্বারোহী স্বীয় প্রহারবেগে এক জনকে অশ্ব পৃষ্ঠে 
মুদ্ছিততি ও প্রতিপ্রহারে অক্ষম দেখিয়া তাহারে আর প্রহার 
করিল না, প্রভাত তাহার সংজ্ঞালাত কাল আকা করিতে 

লাগিল।' শরীর রক্ষায় নিরপেক্ষ বর্মধারী বীরগণ কোশ 
নিষ্কামিত অসিদণ্ড দ্বারা হন্তীর বিশাল দশনে আঘাত করিবা- 
মার হুতাশম প্রাছুভূত হইল; তর্র্শনে করিনিকর নিতান্ত 
ভীত হইয়া শুগাঁনঃস্ত সলিল শীকর দ্বারা উহা নির্থাণ 
করিতে লাগিল । 

তখন সমরক্ষেত্র যমরাজের পানভুদির ন্যায় শোতা 
ধারণ করিল; তথায় শরনিকরনিকৃত্ব  শিরঃসমুহ ফল 
স্বৰপ, নিপতিত শিরজ্ত্র সমুদায় চষক স্বৰূপ এবং রুধিরধার' 
মদ্যের প্রবাহ স্বৰপ লক্ষিত হইতে লাঁগিল। শৃগালী 

আধোরণানীং খজপন্পিপাঁতে শিরাংসি চক্রেনিশিতৈঃ ক্ষুরা্রঃ 
হৃতান্ঘপি শোননখা গ্রকোটিব্যাসক্তকেশানি চিরেন পেতুঃ ॥ ৪৬। 
পুর্ববং গ্রহর্তা ন'জঘান ভুয়ঃ শুতিগ্রহারীক্ষমমশ্খসাদী। 
তুরঙ্রমন্ষদ্ধনিসধদে হত গ্রত্যাশ্বসস্তং রিপুমীচকাজক্ষ ॥ ৪৭1 

তম্গত্যজাং বর্ঘমভূতীং বিকোশৈ বৃহিৎস্জ দস্তেকঘষসিভিঃ পতন্তিঃ। 
উদ্যন্তমগ্সিং শময়া ভুরু গজ বিবিগ্ন1 করশীকরেণ ॥ ৪৮ ॥ 
শিলীমুখোৎকৃত্তশিরঃ ফলাঁঢ়া! চাতৈঃ পির ন্ত্শ্চষকোত্তরেধ 
রণক্ষিতিঃ শোণিতমদ্যকুল্যা ররাঞ্জ মুত্যোরিব পালভূবিঃ 1:8৯ ॥ 



সার? 'বুবংশ | ১১৫. 

গান্তভাগে :বিহ্গপ্ডিত এক খণ্ড হস্ত রি বিহঙ্ক' হইন্ডে 
[চ্ছিল্ন করিয়। ম্বয়ং মাংসপ্রিয় হইয়াও অঙ্গদের অগ্রভাগ দ্বারা 

দেশ ক্ষত: বিক্ষত 'হওয়াতে উহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ 
ল।...কোন বীর বিপক্ষের খড়্গাধাতে ছিনমন্তক 

বামাত্র দেবত্বং লাত .পুর্বক সুরাঙ্গনীকে বামাঙ্গসূঙ্গিনী 
বয় :. হ্বীয়. কবন্ধকে রখস্থলে নৃত্য করিতে. নিরী: 
ণ করিল। কোন ছুই বার পরম্পরের সারথি : বিনুষ্ট 
টলে আপনারাই -সারধি ও রখীর কার্য্য সম্পাদন করিতে 
নিল; রখের অশ্ব. ষকল নিহত হইলে পর বহুক্ষণ গণা- 

স্বকরিল; গদা তগ্নহইলে পরস্পর বাহুযুদে প্রবৃত্ত হইয়া! 
নাশ: প্রাপ্ত হইল। কোন ছুই বীর শস্ত্র গ্রহারে পরস্পর 
তিকলেবর ও যুগপৎ প্রাণবিহীন হইয়। দেবস্ব অধিকার 
রিয়াও এক অগ্দরা লইয়া বিবাদ করিতে লাগিল | এই 
পে মহার্ণবের তরঙ্গ যেমন পশ্চাৎ ও পুরোবর্তী মারুত- 

গণ্রভাবে- পর্যায়ক্রমে উন্নত ও অবনত হইতে থাকে; 

উপান্তম্বোর্নিক্কুষিতং বিহঙ্গৈরাক্ষিপা তেত্যঃ পিশিতপ্রিয়াইপি | 
কেয়ুরকোটিক্ষততালুদেশ! শিবা ভূজচ্ছেদমপাচকীর ॥ ৫০ ॥ 
কশ্চিত. দ্বিষৎ খড়্গহৃতোত্তমাঁঙ্গঃ সদো! বিমানপ্রভূতামুপেত্য । 
বামাঙ্গসংসক্তন্মুরাঙ্গনঃ স্বং নৃতাৎ্ কবন্ধং সমরে দদর্শ ॥ ৫১। 

অন্ঠোন্যযস্থুতোন্মথনীদ্ভৃতাঁং তাবেব স্থতৌ রথিনো চ.ফৌচিৎ। 
বাশ্ধৌ গদাবণীখতসংপ্রহ'রে ভগ্লীয়ধৌ বাহছুবিমর্দদনিষ্ঠো ॥-৫২॥ 
পরস্পরেণ. ক্ষতয়োঃ প্রহত্রোরুৎক্রান্তবায়োঃ সমকালমেন্। 
অমর্তাভাবেইপি কয়ে)শ্চিদাসীরেকাপ্সরঃপ্রার্থিতক্বোধিবাদঃ 7৫৩ ॥ 
ব্যহাবুতো তাবিতরেতরল্মাৎ তঙ্গং জবথণীপতুরব্যবস্থম্। 
পশ্চাংপুরানারুতয়োৎ প্রবন্ধ পর্্যায়রুত্বোব মহার্ণৰো রী ॥-৫৪ ॥ 

৫ 



১১৬ | রষুবংশ। [ 

তদ্রেপ সেই.উতয় বাহমধ্যে কোন থক্ষে'জয় ও কৌন. পক্ষে 
পরাজয় হইতে-লাগিল 1. 
"অনন্তর 'মহাবল পরাক্রান্ত 'অজ-স্বায় সৈন্য শঞ্রসৈমা 

দ্বারা ছিন্ব ভিন্ন হইলেও প্রতিবলে অবগাহন করিলেন; সমীরণ 
কক্ষ, হইতে, ধূমকে অপসারিত করিতে পারে, কিন্ত ছুতাখন 
কিছুতেই স্থানান্তরিত হয় না। তখন মহাবরাহ-যেসন প্রলয় 
কালে উচ্ছলিত মহাসাগরের সলিলবেগ নিবারণ করিয়াছিলেন, 
তদ্রেপ সেই সমরছূর্মাদ অদ্বিতীয় বীর রথারোহণ পুর্ববক শরাস, 
ও তুণীর ধারণ করিয়৷ মহীপালগণকে: নিধারণ করিতে লাগি, 
লেন। তাহার সুন্দর দক্ষিণ হস্ত তৃণীরমুখে নিরস্তর লক্ষে 
হইতে লাগিল; তিনি যে কখন শর সন্ধান ও কখন: শর 
প্রয়োগ করেনঃ কেহই তাহার অনুসন্ধান পাইল না; তৎকালে 
বোধ হইল যেন: সেই যোদ্ধার শরাসনজ্য। একবার আক 
আরুষ্ট হইয়া শক্রবিনাশকর শরনিকর প্রসব করিতেছে। 
তিনি বিপক্ষগণের ক্রোধ্দফ সমধিক লোহিত ওষ্টপুটসম্পন্, 
স্পষ্ট স্থলক্ষিত উর্ঘ,রেখাশালী ক্রকুটানুটিল,  তললঙ্ছিন 
মন্তক, সমূহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন | তিনি 

: পরেণ তগ্নেইপি বলে মহৌজা যযাঁবজঃ প্রত্যারিসৈনামেব | 
ধূমে! নিবর্তোত মমীরণেন যতস্ত কক্ষস্তত এব বহিঃ ॥ ৫৫ ॥ 
রথী নিষঙ্গী কবচী ধন্ুম্মীন্ দৃ্ধঃ স রাঁজন্যকমেকবীরঃ। 
নিবারয়।মাঁম মহাবরাহঃ কক্তক্ষয় ত্বত্বমিবার্বাস্তঃ ॥ ৫৬॥ 
স দক্ষিণ তুণমুখেন বামং বাপারয়ন্ হুস্তমলক্ষাতান্দো। 
আকর্ণকৃষ্ট| স্কুদনা যোদ্ধুর্দৌধর বাঁগান্ জুযুবে রিপুষ্থাীন্॥ ৫৭1 
বা রোৌষদউ |ধিকলোহিতোষ্ঠে বাক্ে]্ধারেখ| জ্রকুটীর্কহন্ডিঃ। 
সক্কীর গং তমনিকৃত্তকে হৃক্কারগর্ভির্দিতাং শির্োভিঃ ॥ ৫৮1 



সর্ রঘুবশ, ১ ১১৭ 

নই: ক্ষিপ্রহস্তে ভাহারিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগলেন 

্, বীরগণ যে হ্স্কার শব্দ পরিত)াগে উদ্যত হইম্াছিল 
ননমুণ্ডেও তাহার অবশিষ্ট উদ্চারিত্ব হইতে লাগিল। মহী- 
নীলগণ সমরাঙ্গনে দ্বিরদপ্রধান চতুরঙ্গ বল, বশ্মাভেদী সমস্ত 
যুধ ও সর্থ প্রযত্ব সহকারে সেই রযুরাজকুমার অজকে 
হার. করিতে: লাগিলেন। তখন অজের রথ ভূপাঁগণ 
ক্ষিপ্ত. অস্ত্র সমুহে 'সমাচ্ছন্ন হওয়াতে উহার ধজা গ্রমাত্র 

স্মিত হইল । তৎকালে স্ুর্যাদেব অন্প প্রকাশ পাইলে 
গরনিমগ্ন প্রাতঃকালের যেৰপ শোভ! হয় অজও ০ 
শোভিত হইলেন । 

অনস্তর অনঙ্গ দেবের ন্যায় সুন্দর নিরম্কর জাগৰক অধি- 
দকুমার অজ (সই ভূপালগণকে লক্ষ্য করিয়] প্রিয়ংবদ 
তে অধিগত নিদ্রাসীধন গান্ধন্ৰ অন্তর প্রয়োগ করিলেন । 
(ন ভূপালসৈন্য সেই ধ্বজন্তত্তে দেহ সমর্পণ পুর্থক নিদ্রায় 
তভূত হইল; তকালে শরাসন আকর্ষণ করিতে উহা- 
গর হস্ত আর প্রসারিত হইল না এবং উহাদের শিরস্ত- 
৷ল অন্যতর স্কন্ধে খ্ঘলিত হইয়া গেল। 
সর্বরর্বলক্ষিদ্বি রদপ্রধাঁনৈ সর্ববায়ুট ধৈঃ কঙ্কটভে্দিভিস্চ। 
নর্বপ্রযত্ত্বেন চ ভূমিপালা স্তশ্মিন_ প্রজন্বি সর্ববএব ॥ ৫৯ ॥ 
সৌইস্ত্র বজৈশ্ছন্গরথঃ পরেষাঁং ধজাগ্রমা ত্রেণ বড়ুব লক্ষাঃ। 
নীহারমগ্জো! দিনপুর্ধ্বতাগঃ কিঞিৎপ্রকাঁশেন বিবস্থতেব ॥ ৬০ ॥ 
প্রিয়ংবদাঁৎ প্রার্ীমসৌ কুমারঃ প্রাযুঙ্ক্ত রাজন্বখিরাজসু্থঃ। 
গান্বর্বমন্ত্রং কুসুম স্ত্রকান্তঃ প্রন্থাপনং স্বপ্ন নিরৃত্তলৌলাঃ ॥ ৬১1 
ততে! ধনুষ্কর্ষণনুঢহস্তমেকাংসপর্যস্তশিরন্ত্রজীলম্ | 
তন্থৌ ধজন্তউনিষনদেহং নিদ্রাবিধেয়ং নরদেবসৈনাম্ন। ৬২1 : 



১২৯৮ বধ্বংশ। [ঈদ 
- অনস্তর কুমার অজ প্রিয়াচু্িত: অধয়ে সি 

পপিজ করিয়া 'সুখমারুতে পরিপুরিত করিতে লাগিলেন 
ত্গ্দারা! বোধ হইল. যেন,» সেই-অদ্বিতীয় বীর স্বহস্তোপার্জি 
র্তিমান্ যশ পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ইতাবসটে 
তাহার যোদ্ধারা সেই শবঙ্ধশব্দ' শ্রবণে ভীহারই শঙ্খ ধনিং 
(হইতেছে নিশ্চয় করিয়া তথায় প্রভ্যাগমন পুর্ববক * দেখি 
যুবরাজ নিদ্রিত শক্রুসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া মৃকুলিত বম, 
দল মধ্যে প্রতিবিদ্বিত -শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজমান" আছেন 
তৎপরে তি্রি মহীপালগণের ধজদণ্ডে শোগিতলিধ শরাগ্র 
দ্বারা “হে ভূপালগণ ! এক্ষণে রঘুরাজতনয় অজ তোমাদিগো 
যশোরাশি অপহরণ করিলেন, দয়া পরবশ হইয়া জীবন গ্রহ 
করিলেন না” এই কয়েকটি বর্ণাবলী সম্সিবেশিত করিয়া 

 দিলেন। 
যুদ্ধশ্রমে তাঁহার ললাটদেশ হইতে ঘর্মাবিস্ছ নিন 

হইতে লাখিল. এবং শিরক্ত্রাণ অপনীত করাতে কেশবদ্ধ; 
শিখিল হইয়া গেল। অনন্তর তিনি নিতান্ত ভীতা প্রিয়তম 
ইন্ছমতীর নিকট গ্রমন -করিয়া, কার্দমুকের কোঁটিদেশে একা 

ততঃ প্রিয়োপা ত্তরসেইধরৌষ্টে নিবেশা দখ্ জলজং কুমারঃ। 
তেনঃ শ্বহস্তার্জিদিতমেকবীরঃ পিবন্ যশো মুর্তদিবাবভাে ॥ ৬৩। 
শত্থন্বনাতিজ্ঞতয় নিবৃত্ত। সং সন্গশত্রং দদৃশ্ডঃ স্বযোধাঃ। 
নিমীলিতানামিব পন্কজানাং মধো স্ফরস্তং প্রাতিম।শশীহমূ ॥ ৬৪। 
বশোণিতৈস্েন শিলীমুখাট্র নিক্ষেপিতাঃ কেতুষু' পার্থিবানাম্! 
বশে! হতং সংপ্রতি রাধবেণ ন জীবিতং বঃ কৃপয়েতি বর্ণা। ॥ ৬৫। 
স চাঁপকোটীনিহিতৈকবাছঃ পিরক্তরসিক্কর্ষণতিননমৌলিঃ | 
ললাটবন্ধপ্রমবারিবিচ্ভূরভীতাং প্রিয়ামেতা বচো কভতাসে ॥ ৬৬। 



ঈ্গ] ১. রখুবংশ । চু 

চসাহ্কেপনপুর্থক হিতে লাগিলেন: ইচ্ছুপ্নতি |: আজি 
চাম্টকো-অনুমত্তি করিতেডি? তৃ্সি এক্ষণে এই সমস্ত শঙ্জ- 
ণর প্রতি নেত্রগাত কর:),এই বষয় বালকেরাও ইহাদিন্সের 

স্্র গন্্র অপহরণ করিতে পারে:। ইহারা এইকপ সমরফার্যয 
রাই. তোমাকে আমার হস্ত-হইতে প্রীর্থনা করিয়াছিন্তু 

তখন নিশ্বাস বা্পের অপগমে আদর্শতল যেমন: স্ীয় 

র্মলত|,লাত করে তদ্রপ হশ্ছমতীর মুখ কমল সেই বিপঙ্ষ- 

চত বিমাদ হইতে তত্ক্কণাত বিমুক্ত হইয়। সুশোভিত হইসে 
[াগিল |. তৎকালে তিনি হর্ষে প্লুলকিত হইলেও লঙ্ঞার 
দধীন হইয়' স্বয়ং প্রিরতমকে অভিনন্দন করিতে পারিলেন মা; 
[নস্কলী যেমন নবসলিলবিন্ছ দ্বারা অতিষিক্ত হইয়া ময়,র- 
ণের কেকারবে জলধরকে' অভিনন্দন করিয়। থাকে; তদ্রুপ 

[খীগণের মুখ দিয় তাহার পুশংসা করিতে লাগিলেন । 
£ এইৰপ অনিন্দনীয় যুবরাজ অজ ভূপালগণের মন্তকে 
নীম পদ অর্পণ করিয়া অনিন্দনীয়া ইন্ছরমতীকে রথে লইয়া 

| ইঃ পরানর্ভকহীর্যশস্ত্রান্ বৈদর্ভি পশ্যান্থমতা মযাপি। 

এবং বিধেনাহবচেন্টিতেন তং প্রীর্থাসে হস্তগত। মমৈভিঃ ॥ ৬৭ ॥ 
তন্যাঃ প্রতিদ্বন্িতবাদ্বিষাদাৎ লদ্যে| বিমুক্তং মুখম।বভাঁসে। 

নিশ্বীসবাষ্পাপগমাৎ প্রপনঃ প্রমাদমাতআীয়মিবাত্মদর্শঃ॥-৬৩৮.॥ 
হৃষ্টীপি সা ক্রীবিজিত। » সাক্ষাৎ বাগভিঃসখীনাং প্রিস্মত্যনন্দৎ। 
স্থলী নবাস্তঃগৃষতাভিবৃষ্ট! ময়,রকেকাঁতিরিবাভরবুন্দমূ্॥ ৬৯॥ 

: ইতি শিরলি ব বামং পাঁদমাধায় রীজ্ঞাি 

মুদবহদনধদ্যাং তামবদযাদপেতঃ। 

রথতুরগরজো তিস্তন্য রক্ষা লকা প্রা 
সমরবিজয়লক্ম্ৰীঃ সৈব-দুর্ত! বভুব ৭58. . 

7 স্ক স্কৃত 



১২$ 'রধুবংশ। ]. পর্ধ্। 

গমন করিতে নিন ক্ষর-কুপী। ধুলি গটল-ছ্বাঃ 

ইচ্ছ্মতীর অলকজাল. বক্ষ হইয়া-গেল,। তৎকালেদতিনি 

যেন অজের মূর্তিমতী বিজয়লঙ্গনী হইলেন. 
এদিকে ম্রাজ রঘু অজের আগমনের .পুর্বেই বিবা 

ও জুলাত্ সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কাছাতে 

বিজয়ী ও শ্লীথমীয় পীর, সহিত সমবেত-'ও প্রতিনিৰ' 

দেখিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিলেন । তৎপরে তাহার প্র 

নিজ ভার্ধযার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্গণ করিয়া মুক্তিমা 

একান্ত সমুৎসুক হইলেন পুর কুলভার বহনে সমর্থ হই 
নূর্য্যবংশীয়ের আর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন না] 

*প্রথমপরিগতীর্থস্তং র্ঘুঃ সিং 

,বিজয়িনমভিনন্না শ্লাঘাজীয়ানমেতম্। 

তছুপহিতকুটুম্বঃ শান্তিমর্গেৎসুকে।ইভুৎ 

নহি. সৃতি কুলুর্ষা নুর্ষবংশ্যা গৃহায়॥ ৭১। 

ইতি এীরঘুবংশে মহাঁকাবো কামিদালকুতো। : 
৯ অজপানিগ্রহণে নাষ সপ্তমঃ সর্গঃ। 



অয়ম্ অর্থ 1. তি শী 

- সাত ৯৮৮5 এ, 
শা ॥ লি এটি 

'* অনস্থর“ মহারাজ রঘু ললিত বিবাহন্গুত্রৈ সমলঙ্ৃতি, হস্ত 
য় আত্ম অজৈর “দ্বিতীয়া” ইম্ছুমতীর ন্যায় অবন্দীকেও 

্গ্ামিনী করিয়া দিলেন | অন্যান্য নৃপতনয়ের| বিষপ্রয়োগ 
ভতি' অসৎ কার্ষ) দ্বারা যে রাজা আত্মসাৎ করিতে যত্বুবান 
) যুবরাজ: অজ তোগ তৃষ্ণায় প্রবর্তিত নাইয়া পিতার 
1জ্ঞা বলিয়াই সেই উপস্থিত রাজ্যকে প্রতিগ্রহ করিলেন । 
'দিনী মহর্ষি বশিশ্ঠ প্রদত্ত সলিলে অজের সহিত অভিথিস্ত 

ইয়া সুস্পষ্ট উচ্ডাস দ্বারা যেন গুধবান্ র্ভূলাভে আপনার 
তা প্রকাশ করিল। কুলগুরু বশিষ্ঠ দেব কর্তৃক অথর্থ 
বিধি অনুসারে অভিষেক সংস্কার সম্পাদিত হইলে 

দী বিপক্ষগণের নিতান্ত ছুদ্ধর্য হইয়া উঠিলেন ; ইহ! 
আছে যে, ক্ষাত্রয় তেজের সহিত'ত্রহ্মতেজ মিশ্রিত 

অথ তগা বিবহাকৌতুকং ললিতং বিভ্রত এব পার্থিৰঃ। 
বস্সুধামপি হস্তগীমিনীমকরোদিম্দ্মতীমিবাপরাম ॥ ১ ॥ 
ছুরিতৈরপি কর্ত,মাত্সসাৎ প্রযতাস্ত নৃপসথনবো হি যৎ। 
তছ্ৃপাস্থিতমগ্র হীদজঃ.পিকুরাজ্ঞেতি ন ভোগতৃষয়া | ২॥ 
অনুতুয় বশিষ্টসস্ভতৈঃ সলিলৈত্তেন সহাতিষেচনম্। 
বিশদেচ্ছ,দিতেন মেদিনী কথয়বমাস কভার্থতশমিৰ ॥ ৩॥ 
স ৰভুব ছুরাসদঃ পরৈ গু“রুপাঁধর্বববিদ1 কৃতক্রিয়ঃ। 
তন সমস্য সহিভৎ ত্ুক্ষ যদক্্রাততিজস। ॥ ৪ & 



হইলে পবমাগি সমাগম -সদৃশ ই উঠ /« পার 
নবীন রাজাকে পাইয়া ৫ষন- গ্রত্যাগভযৌবম. রযুরেইপ্রাং 

হইয়াছে; বিবেচনা করিতে লাগিল ফলত, অজ -. মং 

পৈতৃক রাজোর ন্যায় সমস্ত পৈতৃক 'গুণেরও অধিকারী হই 
লেন:/. তখন সমৃদ্ধিষজ্পন্ন পৈতৃক পদ. কল্যইণতাজন, অজে 

মহিভএবং তাঁহার অতিনর যৌবন গুভাবহ . বিনয়ের সি 

সমাগত. হইয়া সমধিক সুশোভিত হইল।” 1: ::৮:;7 
অনন্তর মহাবাছ অঙ্গ সেই: নবাগভঃ, মোদিনীকে, নৰোছ 

বধর ন্যায় বলপ্রকাশ করিলে পাছে উদ্বেজিত হয়, এই তারিয় 

সদয় হৃদয়ে ভোগ করিতে লাগিলেন শত শত নদীে মহা 

সাগরের যেমন অবগণনা। নাই ভদ্রপ তিনি কৌন ব্যকিকে। 
বিমাননা করিতেন না; সুতরাং “প্রজাদিগের মধ্যে -আমি 

জহীরাজের প্রিয়” সকলেই এইবপ চিন্তা করিতে লা? 

মহারাজ অজ অতি উগ্র স্বভাব বা অহিশর, নঅ..প্রক 

ছিলেন,মাঁ;;কিন্ত এই উ্য়বিধ গুণের মধ্যভাগ ১০১ গু. 

পপ 

রঘৃমেব নিরৃত্তযৌবনৎ তমমগ্যান্ত নবেশ্বরৎ প্রজাঃ। 

সহি তগ্য ন কেবলাং শ্রিয়ং প্রতিপেদে সকলাঁন্, গুণানপি॥ ৫ 

অধিকং গুণতে শুভংযুন। দ্বিতয়েন' দ্বর্যমৈব সঙ্গতম। 

: পদমুদ্ধমজেন পৈতৃকংবিনয়েনাসা নবঞ্চ ফৌরন॥ ৬1 

সদয়ং বুভুজে মহাতুর্সঃ সহুসোদ্বেগমিযং ত্রন্েদিতি। 

অচিরোপনভ+ং স মষেদিনী€ নবপাগিগ্রহ্থপীং রড ৭॥ 

আহমেব মতে মহীপতেরিতি সর্ধঃ গ্রকৃতিস্চিন্তৎ |: ১৮ ঘ 

. উদখেরিব নিশ্ব্াশতেম্বাতবন্গসা বিষীননা। কচিৎ 1৮ 

নখরো ন চভুয়গাুহঃ পহমানঃ পৃথিবীরুহানিক।' 

প পুরস্তখামত্রগো নময়াগীস'হৃপীননুত্ধয়নং) ৯:$ 



ঁ]: রখুবহশ* ১২৩ 

বেসইাদপদল: 'স্গামিত "কট, তদ্রুপ মহীপাঁলগণকে ; 
টনক করিয়া আবির্জিতহ্ীরিতে লীগিলেন । 
ঠারাজ রধু আপনার আত্মজ অজকে নির্ধিবকীর 
" প্রজাবর্গেশ্রাতিষ্ঠিত' দেখিয়া অসিত্য স্বর্গীয় বিষ- 
একান্ত'নিষ্গৃহ হইলেন ; দিলীপকুলোপন্ন মহীপালগণ 
কালে গুণবান্্ পুত্রে সমস্ত সম্পদ সমর্পণ করিয়া সংযত 
তরুবজ্কলবাসী জিতেব্দ্রিয় ধধিগণের পদবী অবলগ্বন 
ধাঁকেন। তখন সুশীল অঙ্গ পিতা রঘুকে বনগমনে উন্মুখ 
1" উষ্ধীষশোভিত মন্তক দ্বারা তাঁহার চরণে প্রণিপাত 
কহিলেন, পিতঃ ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন 
মুঁতবৎসল রঘু আত্মজ অজকে বাম্পাকুল লোচনে এই- 

রমা করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বাকেঃ সম্মত হই- 
; ভুজঙ্ত যেমন নিম্মুক্ত নির্্মোক পুনরায় গ্রহণ করে 

গগ এ 

১ 

ও পরিহ্ৃত রাজলন্শী আর পরিগ্রহ করিলেন না।' 
তার সংযমও প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন পুর্ববক নগ- 
বীক্ষ্য রঘুঃ প্রাতিতিতং প্রকৃতিত্বাঅজমা ত্ববস্তয়] | 

য়েষু বিনীশধর্ণনজু ত্রিদিবস্থেক্ঘপি নিঃস্পৃহেণকিতবৎ | ১০ ॥ 
বৎস্থতরোপিতশ্রিয়ও পরিণামে হি দিলীপবংশজা1৫। 

ধীং তরুণবল্করাসপাং প্রতাঃ নংবমিনাং প্রপোদিরে ॥ ১১ ॥ 
ন্যসমাশ্রয়োন্স,খং শিরসা বেস্টনশো ভিন! স্তঃ। 
ৎ প্রপণিপত্য পাদয়োরপরিতাশগমষাচতীক্মনঃ ॥ ১২.॥ 

চসুখশ্ড তস্য তৎ.কৃতবানীপ্লিতমাজজগ্রিষঃ ॥ 

্প ইব স্বচং পুনঃ প্রতিপেদে ব্যপবর্জিতাংশ্রিষম্ ॥.১৩॥ 
নাশমমক্যানা শ্রিক্তো-নিবসল্লামথে- পুরনন্বহিঃ। 
ন্যিত পু্োগাতা স্সফষেববিকৃতেজ্দিবঃ জোষা ॥ ১৪ 1 



৯২9 . শরীদুধশ ছিস 

' ররর, বহির্ভাগে, এক স্থানে অবস্থান করিলে, পুত্র্ধূর বা 

পু্রাতোগগারাজলক্ষমী তাহার :সৈবা। রিরিতে জীগিলেন, 
তম্ন-চন্সামঞল আ্তগমনে উন্মখ এখং নূর্যদের গ্রক্কাণি 

হইল ল্ৃভামগ্জুলের যেকপ শোতা হয: তত্র এসেই” পু 
ৃ রঃজী! .শ ৮ভিসাণো, সমিরিষ্ট-. এব? নব 'ভূপতি' ০০ মু 

লাতে প্ররত্ত হইলে সেই রাজকুল সুশোভিত হইল-লো? 
গৈ 'যতি ও'নৃগতি লক্ষণধারী রঘু ও অজকে ভূঁতলে অব 
'মোক্ষ' ও অভয় লাতাথাঁ ধর্শাদ্বয়ের অংশের ন্যায় নিরী 

করিতে লাগিল । নি কিক ৭ 

' অনন্তর নহারাজ অজ অনধিকত রাজ্য রিভার ক 

বার. নিষিত্ত নীতিবিশারদ মন্ত্রিগণের সহিত .এরং 7 
মুক্তিপদ প্রার্থির আশয়ে তত্দর্শী যোগীদিগের ' সহিত সা 
গভ তইলেন ; যুবরাজ প্ররুতিপরিজ্ঞানের নিমিত্ত ধর্ম 
সন এবং রুগ্ধ রাজা নিজানে মনের একাগ্রতা - অতা 
করিবার নিমিক্ত অতি' পৰিত্র কুশাসন গ্রহণ করিলেন 

অজ কোবদপ্ুপরন্ুখ প্রভূশজি প্রতাবে অনবরত চি 

প্রশম্থিতপুর্দপীর্থি বং চি রি 
নভস! নিড়তেন্ছুনা তুলামুদিতার্কেণ সমারুরোহ ভহ'| ১৫ 

যতিপার্থিবলিজধারিণৌ দধুশ্াতে রঘুষাঘবৌজনৈঃ |... 

অপবর্গমহেশদযার্থষো ভূবিমংশা বির ধর্দাঘোর্ঁতৌনী ১৬০ 
_ অজিতাধিগদায শস্ত্রিতি যুযুজে নীতিবিশারদৈরছঃ ' 
অনপাঁধিপদোপলদ্ধষে রঘুরঠত$ সমিযাষ টা ॥ 5৭1 

নুঁপিতিঃ প্রকৃতীরবেক্চিতুং বাবা রাসনমাদদে যুরা1... 
লীরিচতুমুপা হণ খারগীং কুপপুত্ং নর ১৮ 



রশ -বমুবংশ | ১৫. 

[কেংআন্বত করিতে ্ীরত্ত হইলেন এবং রস সমাধি, 
বাধা শারীরপ্ৰ পণ্ধ+ বাস্মুকে- বশীতুর্ত করিতে লাগি 
1; নব“ভূপতি কক্ষিতিতলে -ধিপন্গখীণের সমগ্র ক্ষ 
্ল করিয়া টোন বং 'রধু: গত্তজ্ঞানময় বনি দ্বার! 
ব্িবীজিভূত '্বীয় কর্ম তপ্মসাথ্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ). 

'ফলানুসন্ধান করিয়া মন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃত্বি-ছয় গু প্রো 
তে লাগিলেন এবং রখু-মৃৎপিগড ও কাঞ্চনে সমদুডি 
ঘকারশথুন্য 'হইয়া সত্ত্ব রজ প্রভৃতি গুত্রয়- পরায় 
তৈ প্রবৃত্ত হইলেন) কারধ্যদ্ অজ কলোদয়: না 
ল' কোন” কার্ধ্য ' হইতে -অবসর গ্রহণ করিতেন না এবং 

ধুদ্ধি রঘুও পরমাক্সাকে দর্শন না করিয়া যোগ সাধন 
তিনি হইতেঘ না। এই পে তাহারা 'আঅভুাদযব-ও 
ধর্গ লাভে নিতাস্তি ব্যগ্র হইয়া শত্রু ও ইন্দ্রিয়বর্গের প্রতি 

্টর সতর্ক হইয়৷ রছিলেন এবং উহাদের 'ব্বেচ্ছাচার নিবার? 
কু উতয়ে অবিলম্বেই উভয়বিধ সিদ্ধি লান্ত করিলেন । 
ননিষৎ প্রভৃশক্িসম্পদা বশামেকে| লৃপ্মতিননন্তরান্। 

দপরং প্রনিধানয়োগ্যঘ। মরূতঃ পঞ্চ শরীরগোচরান॥ ১৯ ॥ 
সকরোদচিরেশ্বরক ক্ষিতেই দ্বিষদারস্তফলানি ভল্মপার্ধ 1. 

টতিরো.দহনে ন্বরুল্স্রণাৎ বনৃতে ভ্ঞাননযেন বহিছনা ॥-২৭ | 
গণবন্ধমুখান্ খণানঃ ষড়ুপামুঙ্ভ্ত নমীক্ষয তৎফলমূ। 
[ঘুরপ্যজযদগণত্রয়ং-গুকৃতিন্থং সমলো স্টকাঞ্চিনকঞ ২৯৬, : .. 

€ নব, প্রভুরহইকলেদবাৎস্বিরুকর্্ম। বিররাখ রুতূর্ম 2 4. 
[চ. যোগ্চরিধন্গবতরঃ স্ছিরধীরা পরমা ত্য) |-২ 1... : 
ইতি শত্রু চেক্রিযেযুকচ, প্রতিবিক্ঞ্ঞনচর হু (5 17 
মিসিভাবুদবণগজবর্চয়োরদহী লিন ভাবা পিতুঃ.৬২১৬ .. 



১ | ৮ 

টি . ারবরঃশ। ৯8৮ 
::০" খঅনজুর/মহারাজা রদ সর্বভূতে।-সমদর্শস্.. হয়! ঞদ্ময 
এজ 'অনুরোগে কুএক বঃসর : অভিবাহলপু্বক -€যাকলগও সম 
টা জে, অবিনার্ী মায়ান্হীত। গারমকাকে রা হইলে, 
"সাম্সিক অল পিতার তমুতমগ সংবাদ শ্রবণ করিয়াঅজ 
অঞ্জু, ধারা বিসর্জন. পুরবক.'মন্ন্যাসীদিগের' সহিত ডং 

সমাধি কার্ধ্য নির্থাহ করিলেন 7. তৎকালে : প্রতিয়েক্ "আ! 
'রলিয়' 'অমিষংস্কার করিলেন না। যে ষমন্ত মহাত্মা 

; ফ্োগিরলে,কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তীহারা পু 
“ প্রদত্ত পিগুলাতের আর অভিলাষ করেন না; গথাচ মে 
আদ্িবিধানজ্ঞ মহারাজ অজ ১ পরতন্ত্ হয় পি 

উর্দু দেহিক ক্রিয়া দির্বাহ করিলেন: 
.». “অনন্তর রঘুরাজকুমার মুক্তিপ্রাপ্ত পিতার উদ্দেখে শোক 
টি এইৰপ অবধারণ করিয়া তত্বদর্শাদিগের সা 

' স্বীয় মনোছ্ঃখ নিরাকরণ করিলেন। পরে শরাসনে জযাআে 
পণ পুক্বক পৃথিবীকে আপনার শাসনের একান্ত অধীন করি 
অথ কাঁশ্চিদজবাপেক্ষযা গমধিত্ব। সমদর্শনঃ সমাঃ। 

তমসঃ পরমীপদবাষং পুরুষং যৌগসমাধিন। রঘুঃ॥ ২৪ ॥ 
শ্রতদেহ্বিমর্জনঃ পিতুশ্চিরমশ্রাণি বিমা রাঘবঃ। .... 
বিদধে ,বিখিমন্য নৈঠিকং যতিভিঃ সার্জমনগ্রিকষি চিৎ: 3৫1 
অকরোৎ ন তদৌর্ধদৈহিকং প্রভূত পিডৃকার্যযকল্লবিৎ 
নৃহি.তের পথ! চম্থতাজন্তনযাঁবডিদিতপিএকাক্সিণহ,॥ ২৬ ॥ 

 স পরাদ্ধাগীতেরশোচাত]ং পিতুরুদ্দিশ্য সদর্থবেদিভিঃ। .... 
শৃশিত টিরধিত্ব ত্রাস কিঃ কৃতবানপ্রতিশ্াবনং গৎ৪৯৭॥ 
ক্ষিতিরিম্্মতীচ)তামিরী গরতিম)যা যা. তয় গাপেরয্ 7. 
প্রথম! বরুদা। বীরম্হী র$.. সম, ২৮4১+৮ .. 



পর্গ ] “রুশ । ৯৯ 
াখিলেন। সেই প্রবল পরান্রম নকে,পতিত্বে'লাত করিয়। 
[সুমতী..বহুরুত্বপ্রস্থতি “হইলেন. এবং ইন্ছমতী বীর পুত্র 
সব. করিলেন... পুত্রের নাস. দর্শরিথ-। : তাক্কারের. ন্যায় 

তাসারন্স রাকা. দশরথ, . ষশঃপ্রতাকে; দশ দিকে বিখ্যাত 
ইয়াছিলেন: এবং পণ্ডিতেরা-গীহাকে দশক রাবণের-নিহস্থ' 
মের গ্রিতা। বলিয়া নির্দেশ করিয়া, থাকেন 1.1. 0৮১7 
“$এই.বধপে মহারাজ, অজ.অধায়ন, যজ্ ও.আপত্যোৎ পাদন 

রা, খষি, দেরতা.ও পিতৃগণের -খণজাল হইতে. বিমুক্ত 
ইয়া. পরিবেশশুন্য সহঅরন্মির ন্যায় শোৌভা-ধারণ -করি- 
লন।....স্ভাহার পৌরুষ, ভীত ব্যক্তির তয় নিবারণের - রিমি 
বং প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান, বুধগণের সৎকার সম্পাদনের নিমিত্ত 
য়োজিত ছিল; সুতরাং তাহার অর্থরাশির ন্যায় গুণগ্রাসও 
রার্থ সংসাধন করিত । 
অনন্তর একদ1 সুররাজ ইন্দ্র যেমন নন্দনরনে কর 

[হারে বিহার করেন, তদ্রেপ সেই প্রজারঞ্জন রাজ] অজ.আত্ম- 

দর প্রতি সমস্ত রাজ্য তার সমর্পণ পুর্বক রাজধানীর সন্নিহিত 
পবনে মহিষী ইন্ছমতীর সহিত বিহার করিতে. লাগিলেন । 

দশরশ্মিশতেপিমছাতিং শসা দিক্ষু দশস্বপি শ্রাতম্_। 
দশপুর্ধ্ঘরথং ষমাখ্যযা দপকণ্ঠারিগুরুং বিছুবুধাঃ ॥ ২৯ ॥ 
খষিদেখগণত্থধাভুজাং শ্রচ্তযাগপ্রসবৈঃ সপার্থিবঃ। 
অনুণত্বমুপেধিবান্.বতৌ পরিতেমুর্তি ইবোফদীঘিতিং ॥ ৩ ॥ 
বলমার্তভযোপশন্তিযে বিছ্ষ1ং সৎকুতবে বহু শ্রুতম্ |! 
বস্থ তস্য ধিভার্ন কেবং গুধবন্তবপি পরপর যোকনা ॥ ৩১ 
স কদাচিদবেক্ষিতঞ্রদ$ সহ-দেবা! রিজহার স্সপ্রজা'। ' 
নগরোপথতন শীসতো মরুতী৭ স!লধিততব দপ্দনে ॥ ৩২ 
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তৎকালে: দেবর্ষি “নারদ “দক্ষিণ সাগরের উপকুঁজে 'গোকর্ 
নামক» স্থানে, প্রতিষ্ঠিত,. তগরান্» /শশিগেষ্ররূকে .. 'ক্লীগাবাদ্রন 

পুর্দক, আরাধনা করিরার নিমিত্ত: গগীনমার্গদিরা, গ্রয়ন করি- 
তেছিলেন।, 'ইচ্যরফরে; 'লমীরণ কাহার বীণার নিরোজগে 

সন্নিবেশিত. দিব্যকুসুনগুন্ফিত মুল্য... সেরতলোভেএ/মহা- 
বেগে অপহরণ করিল।. - ভ্রমরাবলী: সেই ম্লাল্যের. অনুসরণ 

করিতে লাগিল ; ৩গকালে বোধ:হইল.যেন নারদের বীণা 

সমীরণ কত্ত পরাতরহুঃখে: অগ্তনকলুষিত অশ্রু বিন্দু বর্ষণ 

করিতেছে। অনন্তর সেই দ্রব্য মাল্য 'মধুগন্ধের.আধিকা 

নিবান্ধন''লতাজালের- খতুসস্ভূত  সৌরত, অভিভূত করিয়। 

রাজমহিষী, ইচ্ছমতীর- অতি. বিশাল স্তনয়ুগধলে 'নিপতিত 

হুইল ।..ইন্ছুমতী স্বীয় সুগঠিত স্তনদ্বরের ক্ষণসমাথুমষথী 
মনেই মালাকে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত বিহ্বল. এবং রাসুকবলিত 
চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় নিমটুলিত হইলেন। গ্ররে তৎক্ষণাৎ 

অথ রোখধাসি দক্ষিণোদখেঃ শ্িতগৌকর্ণ নিঙকতমীশ্বরমূ। | 
উপবীনযিতুং যধৌ রবেরুদয়াবৃত্তিপথেন নারদঃ॥ ৩৩ ॥' 
কুস্থমৈ গ্রঘিতমপার্থিবৈঃ অজমাতোদাশিরোনিবেশিতাঁম্। 

অহরৎ ফিল তমা'বেগবান্ অপিবাসিল্পৃহযেব মাঁরুতঃ ॥ ৩৪ | 
অ্রমরৈঃ কুন্ুমান্ুপীরিভিঃ পরিকীর্ণা পিরিবাদিনী মুনেঃ। 
দশে পবনশবলেপজং হবজভী বাম্পধিবাক্রনীবিলম্॥ ৩৫ |: 
অভিভূয বিভূতিমার্ডবীং মধুগন্ধীতিধযেন বীরুধাম্।” 
নৃপতেরমরঅপ্ীপ সা দখিতোকুষ্টনকোটিসুস্থিতিম্।' ৩৬: 
ণমাত্রসখীং সুজাতযৌঃ শনেযৌন্তী দিবলোকাধিহবলী] 
নিমিধীল নরোস্তিমজরিষা হতচত্দ্র তমদেধ কৌসুদী | ৩৭ 



পৃ] এবং । ১ 
চেতন ও ্ডুতলে নিপতিত হইয়া পতিকেও নিপাতিত, করি- 

ন ১ ইহা, প্রমিদ্ধইআছেসষে, দীপশিখা ক্ষরিত উৈলধিন্ছ্র 

হি ভূতলে নিপতিত হই" "থাকে । তাদর্শনে সেই 
স্পতীকপার্থবস্ 'পরিচারকেরা মুক্তকন্টে রোদন করিতে 

লাগিল” তাহাদিশের, ভূমূল আর্তস্থর শবণে, সরোবরস্থিত 
হংস সারস প্রভৃতি পঙ্টী সকল মিতাপ্চ তীঁত ভইয়া সমছুঃখের 
ম্যায় চীৎকার করিতে গ্রবুত্ত হইল। অনন্তর স্ুশীতল সলিল 
সেক ও' ভালবৃস্ত স্চণলন দ্বার! হৃপতি . অজের' মোহ অপনীত 
£ইল, কিন্তু ইন্ছূমতী তদ্রপই রহিলেন 7 যদি আয় অবশিষ্ট 
ফাকে, তাছা হইলেই-প্রাতিকারকিধান ফলোৎপাদন করে 1: 

অনন্তর প্রণযিনীপ্রিয় নৃপতি তন্ত্রীযৌজনীয়া বীণার ম্যায় 
দিঙ্গনাকে গ্রহণ করিয়া পরিচিত অস্কে আরোপিত করিলেন । 
ীবিত বিরহে ইন্ছমভীর বর্ণ .মলিন হইয়া গেল ? তৎকাঁলে 
অজ তাহীকে উৎসঙ্গে লইয়া উধাকালে কলুবিত স্থগলেখা 
সম্পন্ন শশাঙ্কের ন্যায় লঙ্ষিত হইতে লাগিলেন । ইন্ছ্মতী- 

বপুষা করেবজ্ঝিতেন গা ণি পতন্তী পতিষপ্যপা তিযৎ | 
নম্থ তৈলনিষেকবিষ্ুনা সহ'দীপ্তার্চিরূপৈতি মেদিনীম।।৩৮ ॥ 
উতযোরপি পাশ্ববর্তিনাং ভুমুলেনার্ভরবেণ বেজিতাঁঃ। 
বিহগ1ঃ কমলাকরালয়াঃ সমছুঃখা ইব তত্র চুক্রশ্ুঃ 4৩৯ ॥1 
নৃপতের্বজন1দিভিজ্ঞাম। সুন্থদে সা তু তখৈক সংস্থিত]। 
গ্রাতিক [রবিধান্মাযুষঃ সতি' শেষে হি ফলাযা.কঙ্গাতে:|.8 ৭১8 
প্রতিযোজঘিভরাবন্লকীসমবন্থীমথ সন্দুবিপবাঁৎ |... 

স্ নিনয পিতা ত্তবং ঘলঃ পান্তা চিওরদযাহ ॥ ৪৯ ॥- 

পতিরহ্কনিয়গুষা তয। করণ]ুপ।যবিভিক্নবযা 15 

সসলক্ষ$ত রিঅদ/রিল1£ ফলো ামুযীব চমাঃ 09২0... 
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(বির তাঁহার স্বাঙাবিক ৈর্ধা অপনীতি ইল? মনুধ্যের'কধ 
দুরে খাকুকখ্লীহও' বহি সংযৌগৈ সই সুতত্তাব অব 

' লক্বর্ম করিয়ীাকে। অনন্তর তিনি বাঙ্গি গাদাদ বন বিজপি ও 
পাঁরিতীপ করিতে লাগিলেন) ই! যখর্ন" কুদুমও দেই সংসগে 
প্রীণ অপহরণ করিতৈ সমর্থ হইল, তখন. বিধি সংহারার্ডিলাষী 
হইলৈ কোন বন্ত বর! সংহারকরিতে না পারেন ! অখবা 
কৃতাস্ত কৌমল বন্তকে কোমল বস্তু দ্বারাই সংহার' করিতে প্র. 
বৃত্ত ইইয়াঙ্ছেন ; নলিনী তৃষার বর্ষণ দ্বার! বিনষ্ট হইয়া থাকে 
এই'বিষয়ে ইহাই আমার প্রথম নিদর্শন। যদি এই মালা শ্রীণ 
নাখে সমর্থ হয়, আমিও ত ইহীকে হাদয়ে অর্পণ করিতেছি, 
তবেইহা কি নিমিত্ব আমাকে বিনাশ করিতেছে না; এক্ষণে 
বোধ হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় কোন স্থলে বিষও অমৃতও বিষ 
হইয়া থাঁকে। তথবা আমার ভাগ দোষে বিধাত। এইবধপ ব 
সৃষ্টি করিয়াছেন যে ইহা দ্বারা পাদপ নিপাতিত হইল ন 
কিন্তু ভাঁগর শাখার আশ্রিত লতাটী বিনষ্ট হইয়া গেল । 

বিললাঁপ স বাম্পগর্দীদং সহজীমপাপহাষ ধীরতাম্। : 
অভিতগ্ডমষোইপি মার্দবং ভজতে কৈব কথ! শরীরিযু ॥ ৪৩। 
কুসুমান্যপি গীত্রসঙ্গম।ৎ প্রতবস্তাযুরপোহিতুং যদি | 
ন ভবিষ্যতি হস্ত সাধনং কিমিবাচ্যুৎ প্রহরিষ্যতো বিধেঃ ॥ 8৪ ॥ 
অথবা স্ব বন্ধ হিংনিতুং মৃছনৈবরততে এজান্তকঃ। 
হিমসেকবিপত্বিরত্র মে নলিনী পুর্বানিদর্শনং মত] || ৪৫ || 
অগিষং বদি জীবিতাঁপহ। বদয়ে কিং নিহিতা! ন হস্তি মাম্। 
বিষমপ্যম্থতং ক্কচিন্তবেইস্তং ব1.বিষমীম্বরেচ্ছযা || ৪৬ || 

_ অথবা মম ভাঁগ্যনিপ্লবীদশনিং,কল্লিতএয বেধসা| 
যদনেন তুক্র্ন পাঁতিতঃ ক্কৃতিপা। তৃদ্ধিটপাশ্রধা লতা] ॥.8৭11 
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: প্রিয়ে ! পুর্ধেঃআমিহবার, ৰার অপরাধ করিলেও জ্তুমি। 

গ্াকে কখন অনাদর.রুর 'নাই) কিন্ত আমি এক্ষণে তোমার 

ছু্াত্র- অপ্রাধ'করি আই, তথা: তুমি কি নিমিত্ত আমার 

চত সম্ভাবণ.করিতেছ, ন17 হে শুচিন্মিতে ! ভুমি আমাকে 

মন্ত্র৭ না করিয়! চিরকালের জন্য এস্থান হইতে পরলোকে 

হান করিয়াছ ; ইভাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি আ- 
:ক শঠ.ও কপটপ্রণয়ী বলিয়! জানিতে । রে দগ্ধ জীবন ! 

তুই প্রিয়তমার অনুগমন করিয়]ছিলি, তবে তাহারে 

রত্যাগ করিয়। কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলি; এক্ষণে এই 
ত্নক্কৃত প্রবল বিরহবেদনা সহ কর। পরিয়ে! তোমার মুখ 

দ্য এখনও সস্তোগশ্রমসস্তূত. ঘর্মজলবিন্ছ ধারণ করিতেছে; 
স্ত তুমি শ্বয়ং দেহ বিসর্জন করিয়াছ ; অতএব দেহীদিগের 

,ইবপ অসারতায় ধিক্। আমি পুর্ঘে মন্টেও তোমার কোন 

্পকার করি নাই, তবে আমাকে তুমি কি নিমিত্ত পূরিতাগ 

গরিতেছ ; দেখ আমি বনসুমতীর নামমাত্র পতি, কিন্তু হো- 

কৃতবতামি নাবধীরণ। মপরাদ্ধেইপি যদা চিরং মঘি। 
কথমেরপদে নিরাগনং জনমতাষামিমং ন মল্যাসে ॥৪৮ ॥ 

ধবমম্মি শঠ৪ শুচিন্মিতে বিদিতঃ কৈতববহুসলন্তব । 

পরলোৌকমসন্িবৃত্তযে যদনাপুচ্ছা গতাঁসি মামিতঃ ॥ ৪৯ ॥ 
দষিতাঁং যদি তাবদন্ধণ| ছ্বিনিরুত্তৎ কিমিদং তয় বিন] | 

সহতাঁং হতজীবিতং মম প্রবলামাত্সকৃতেন বেদন1ম॥ ৫০ ॥ 

স্থরত শ্রমসন্তুতো মুখে খ্ষতে স্েদলবোদার্মোকপি তে। 
অথ চাঁন্তমিত। ত্বমাতন] খিগিমাং দেহভূত'কঈসারতমি১॥. ৫১ । 
মনসাপি ন বিপ্রিষং মযা কৃতপুর্বাং "তব কিং জহা [পি মাম্। 
ননুশক্বপতিঃপক্ষতেরহং তুঁধি মে তাবানিবস্থানা রীতিঃ ॥ ৫২ 

৭ 
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মার. উপরই -আমার স্বাতাবিক অনুরাগ উৎপম ইইয়াছিল 
হে করতোরু! সনীরণ তোমার কুনুমসমলঙ্কৃত তৃক্গের না 
কৃষ্রর্ণ, কুটিল অলকাবলী কম্পিত করিয়া আমার অন্তঃকরং 

তোমার পুঁনরাগমনের আশঙ্কা উৎপাদন ফরিতেছে | ,অতএ 
হে প্রিয়ে ! রজনীতে ওষধি যেমন: প্রত্বলিত হই হিমাচলে 
কম্মরগত অন্ধকার নিরাস করিয়া থাকে, তদ্প তুমি অথ 
লম্বে সংজ্ঞালাত করিয়া,আমার ছুঃখ দুরীকত কর । . 
তোমার মুখমগ্ডলে অলকজাল বায়ু সহকারে সঞ্চালি' 

ইইতছ্ছে, কিন্তু বাক একবারে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে 
. এক্ষণে উহা নিশাকালে মৃকুলিত ও অত্যস্থরে ভূক্গধনিশুন 

পঙ্কজের ন্যায় আমাকে নিতান্ত সন্তগু করিতেছে । শর্থর 
শশধরকে? চক্রবাকী সহচর চক্ররবাককে পুনর্বার প্রাপ্ত হ 
ইয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহারা এই বিরহকাল সহা করিত 
সমর্থ হয়; কিন্তু তুমি আমা হইতে 'এককালে অন্তরিং 
হইয়াছ, এই বলিয়াই আমি দগ্ধপ্রায়, হইতেছি | ৫ 
বামোরু ! তোমার.যে কোমল কলেবর অভিনৰ পল্লব 'রচিৎ 
আস্তরণে সংস্থাপিত হইলে বাধিত হইত এক্ষণে সেই শরীর 
কুন্গমোতখচিতা ন্ বলীভূতশ্চলযন্ ভূঙ্গরুচন্তবীলকান্। 
করভোরু করোতি মারুতন্ুহপাবর্তনশক্কি মে মনঃ ॥ ৫৩। 
তদপো হিতুমহনি প্রিযে প্রতিবোধেন বিষাদমাণ্ড মে। 
জলিতেন গুহাগতং তমন্তুহিনাদ্রেরিব নক্তমৌষধিঃ | ৫3 | 
ইদমুক্তবদিতালকং মুখং তব বিশ্রীস্তকথং, ছুনোতি মাম্। 
নিশি সুগুনিবৈষপন্কজং বিরত|ভ্যন্তরষট্পদস্বনম্ ॥ ৫৫ | . . 
শশিনৎ পুনরেতি শর্বরী দষিতাছন্দুচরং পতর্িণম্ . 
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষম়ৌ কথমতান্তগত! ন মাং দে ॥ ৫৬॥ 
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সপে চিভারোহণ: সহা করিবে! এই রশনা জুরতরজে 
মিনী হইয়1তোমার:প্রধান রহস্য সখী হইয়াছিল, এক্ষণে 

কি তোমার দীর্ঘ নিদ্রা দর্শনে বিলাসগমনের বিরামে নীরব 

রা শোকে: অনুয্বতার ন্যায় 'লক্ষিত হইতেছে নাঃ হে 
রঙ ভুমি সুরলোক গমনে একান্ত সমুৎসুক হইয়া নিশ্চয়ই 
1র নিমিত্ত কোকিলায় মধুরালাপ, রাজহংসী মধ্যে মন্থর 

ন, হরিণীগণে চপল লোচন এবং পবনবিচলিত লতাজালে 
তাব ষমর্পণ করিয়া গিয়াছ, কিন্ত তোমার বিরহছুঃখ 

তান্ত ছুঃসহ হইয়! উঠিয়াছে, এই নিমিত্ত তৎসমুঙ্গাধ 
ৃ্ 

কচুতেই আমার অস্যঃকরণের ধৈর্য্যসম্পাদনে সমর্থ হই- 
ছে না। | 

ও প্রিদ্ধে! তুমি এই সহকার তরু ও প্রিয়জ লতাকে স্ত্রী 

[রুষ. বলিয়া কম্পনা করিয়াছিলে, এক্ষণে ইহাদিগের 
ধবাহসংস্কার সমাধান না করিয়া গমন করা তোমার নি-* 
টন্ত অনুচিস্ভ। তুমি এই অশোকের পুশ্পোঙ্গাম হইবার 

নবপল্লবসংস্তরেইপি তে মৃদ্ব দুযেত যদজমর্পিতম্ | 
তদিদং বিষহিষ্যতে কথং বদ বামোরু চিতাধিরোহণম্॥ ৫৭ ॥ 
ইযমপ্রতিবোধশীধিনীং রশনা ত্বীং প্রথম| রহঃসখী। 
শ্তিবিভ্রমলাদনীরঘ] ন শুচা নাচ ম্বতেব ক্ষাতে ॥ ৫৮ ॥ 
কলমন্যতভূভাস্থ তাষিতং কলহৎসীষু মদালসং গতম্। 
পৃষভীযু বিলোলমীক্ষিতং পবনাধৃতলতা জু বিভ্রমাঃ॥ ৫৯ ॥ 
তিদিবোত্স্থকষাপাবেক্ষ্য মাং নিহিতীঃ নত্যমমী গুণাম্তুষা । 
বিরহে তব মে গুরুব্থং হৃদযং ন ত্ববলস্থিতৎ ক্ষমাও ॥ ৬০ | 
মিধুনৎ পারিকাল্লিতং ত্বযা সহকারঃ ফলিনী চ নম্বিমৌ । 
অধিধাষ বিবাহসত্ক্রিয়ামনযোর্মাত ইতাঁসাম্প্রতম্॥ ৬১ । 
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নিমিত্ত দৌহদ প্রদান করিয়াছিলে, এক্ষণে আইঃবৃক্ষ যে 
প্রসব কঘ্িবে তাহা তোমার-অলকজালের অলঙ্কার না করি; 
কিৰপে উদ্ধদেহিক কাধ্যে প্রদান করিব! হে শোভনে 
এক্ষণে এই অশোক নিতান্ত ছুর্লত নুসুররবমূখরিত 'তোমা 
ঢরণপ্রহারব্ধপ অনুগ্রহ ম্মরণ করিয়াই যেন অজজ্ত 'কুন্থমা 
বর্ষণপুর্বক তোমার নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করিতেছে 1 - 
কিন্নরকলনাদিনি ! তুষ্ট এই বিলাসরশনা.তোমার. নিশ্বাসে। 
ন্যায় সুগন্ধি বকুল কুসুম দ্বারা আমার-সহিত অর্ধেক রন 
কবিরাছ, এক্ষণে ইহা সমাপন না করিয়া কি নিমিত্ত নিদ্রি 
হইল ? তোমার এই সকল সখী তোমার ছুঃখে ছুহখী ও 
তোমারই সুখে সুখী, তোমার এই পুত্র প্রতিপৎ চন্দ? 
ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং আমিও একমাত্র তোমারই প্রতি শ্রী 
গ্রদর্শন করিয়া থাকি, সুতরাং আমাদিগকে পরিত্যাগ কর! 
তোমার নিশ্চয়ই. নিষ্ঠুরতার কার্ধ্য হইয়াছে । আজি 
আমার. ধৈর্য অপনীত হইল; অনুরাগে নিরৃত্তি, গীঘে 

বিরতি ও বসন্ত প্রভৃতি তু সকল উৎসব শুন্য হইল; 
আভরণ ধারণ করিবার আর প্রয়োজন নাই এবং শয্যাও 

রী 

কুস্থমং কৃতদো হদন্ত্যা যদশোঁকোইযমুদীরযিষাতি। 

অলক 1তরণং কথন্ন তৎ তব ঠ্ষোঁমি নিবাপমালাতাঁম॥ ৬২) 
স্মরতেব মশবন্ুুপুরং চরণ"নুগ্রহমন্যাছর্লভম্। 

অমুনা কুসুম ।জ্রবর্ধিণা ত্বমশো কেন জুগাত্রি শোচানে॥ ৬৩॥ 

তব নিঃশ্বরিতহৃক।রিতি বরকুলৈরদ্ধচিতাং সমং ময|। 
অসমাপা বিলানমেখলশং কিমিদং কিন্নরকণি সুপটতে ॥ ৬৪ ॥ 

নমদুঃখন্থথঃ মৃখীজনঃ প্রতিপচ্চন্দ্রনিতোইযমা আ্মজঃ। 
অহর্মেক্রসম্তথাপি তে ব্যবসা মঃ প্রতিপত্তিনিষ্টুরঃ ॥ ৬৫ ॥ 
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টময় হইয়া, গেল । হে-প্রিয়ে ! ভুমি আমার গৃহিণী, মন্ত্রী, 
ঠুসখী- এবং গীত-বাদ্য প্রভৃতি সুললিত কল। কলাপে প্রিয় 
[;নির্দদর কৃতাস্ত' তোমাকে হরণ : করিয়! বল দেখি 
রি না.অপহরণ- করিয়াছে । হে মদিরলোচনে ! তুমি 

ধার আননসমর্পিত 'সুস্বাছ মদ্য পান মরিয়া এক্ষণে কি 
প লোকাসন্তরোপনীত বাম্পদুষিত জলাগ্ঁলি পান করিবে । 

টু সত্ত্বেও তোমা বিরহে অজের.এই পর্যন্তই স্থুথ পর্ষা- 

তি হইল; অন্য কোনবৰূপ প্রলোভন আমাকে আকর্ষণ 
[তে সমর্থ হইবে না; আমার, ভোগ প্রভৃতি র্যা 

য় তোমারই অধীন । 

ঠ8অযোধ্যাধিপতি অজ প্রিয়তম ইন্ছরমতীর উদ্দেশে এই- 

 করুণরসসহকৃত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে: লাগি- 
1; তত্রত্য মশীরুহগণ মকরন্দবিন্ছ বর্ষণ করিয়া যেন 
ার ছঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ত্বনস্তর স্বজনবর্গ 

' দিব্য কুসুমৰূপ আস্তিম অলঞ্চারে অলঙ্কৃত সর্থক্রযুন্দরী 

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চতা বিরতং গ্েষমৃতুর্নিরুৎনবঃ। এ. 

গতমা ভরণপ্রযোজনং পরিশু্যৎ শযনীযমদ্য মে ॥ ৬৬। 
খৃহিণী মচিবঃ সখী মিথঃ শ্রিযশিষ্াা ললিতে কলাবিধো। 
করুণাবিমুখেন স্বতুান। হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥ ৬৭॥ 
মদিরাঁক্ষি মদাননার্পিতৎ মধু পীত্বা রসবৎ কথং স্থু মে। 
অন্ুপাঁন/নি বাম্পদুষিত পরলে কোপনতং জলাগ্ুলিম্ ॥ ৬৮ ॥ 
বিভবেইপি সতি ত্বযা বিনা স্থখমেতবদজন্য গণ্যতাম্্। 
'অহ্ৃতসা বিলোতনা স্তরৈর্শম নর্ষ্রে বিষষ' ভুদাশ্রযাও ॥ ৬৯ ॥ 
বিলপন্নিতি কোশল।ধিপঃ করণার্থগ্রথিতং প্রিষাং প্রাতি.। 
অকরোৎ পৃথিবীরুহা নপি সতশা খারসব।্পদুষিতীগন্॥ ৭০ ॥ 
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ইন্ছুমতীকে অজের উৎসঙ্গ হইতে অতি কছ্টে অপনীত করি৷ 
অগুরু চন্দন কান্ঠের ছুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। তং 
কালে মহারাজ অজের প্রাণারণের ইচ্ছ! দুরে থাকুক, রাঃ 
হইয়া শোকবেগে দয়িতার সহিত দেহবিসর্জন এ 
কেবল এইৰপ লোকাপবাদ ভয়ে. তিনি প্রিয়তমার সা 
আপনার শরীর ভম্মসা করিলেন না। 

অনন্তর দশ দিব অভীত হইলে পর সেই পরম সু 
গিত গুণমাতাবশিষ্ট প্রিয়তমা ইন্ছ্বমতীকে উদ্দেশ করি 
উপবনমধ্যেই মহাসমাঝ্েহে .শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কলাপ নির্ব 
করিলেন। পরে তান প্রিয়াবিরহে গ্রভাতকালীন শশা 
ন্যায় ক্গীণকান্তি হইয়া পুরনারীগণের বাজ্পাকুল লোচ 
যেন স্বীয় শোকসাগরের উচ্ছ্বাস অবলোকন করিয়া আবা 
অধ্যে প্রবেশ করিলেন। | 

অনন্তর অধ্রদীক্ষিত কুলগুরু বশিক্ঠ আশ্রমে অবন্ধ 
করিয়াই যোগবলে মহারাঁজ অজকে দুঃখে অভিভূত অব? 

অথ তস্য কথঞ্িদঙ্কতঃ স্বজনভ্তামপনীয সুন্দরীম। 
বিসসর্জ্জ তদন্তামগ্ুনামনলা যা গুরুচন্দনৈধসে ॥ ৭১ ॥ 
প্রমদামন্থুসংস্থিতঃ শুচ] নৃপতিঃ স্গিতি বাচ্যদর্শনাৎ। 
ন চকার শরীরমশ্সিষীৎথ সহ দেব্যা ন তু জীবিতাশষ! ॥ ৭২॥ 
অথ তেন দশাহতঃ পরে গুণশেষামুপদিশ্য তামিনীম্। 
বিছুষা বিধযো মহর্ধাযঃ পুরএবপবনে সমাপিতাঃ॥ ৭৩॥ 
স বিবেশ পুরীং তযা বিনা ক্ষণদাঁপাযশশাঙ্কদর্শনঃ | | 
পরিবাহমিবাবলোকযন্ স্ব শুচঃ পৌ্রবধূমুখা ধু ॥ ৭৪। 
অথ তং সবন।য দীক্ষিতঃ প্রিধানা দণুরুরা শ্রমাস্থিতঃ। 
অভিষ্গজড়ং বিজজ্ঞিবানিতি শিষোণ কিলাম্ববোধযৎ 1 ৭৫ 
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।'গ্রবোধ দিবার নিমিত্ত এক শিষাকে প্রেরণ করিলেন। 

শিষ্য ভূপালসন্গিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! 
4 এক্ষণে যজ্ে দীক্ষিত আছেন; সুতরাং তিনি আপনার 
'পকারণ অবগত হইয়াও আপনাকে আশ্বাস প্রদান করি- 

নিমিত্ত শ্বয়ং উপস্থিত হইতৈ পারিলেন না । হে সাধো ! 
3 আপনাকে বলিবার নিমিত্ত একটি উপদেশ সংক্ষেপে 

নারে কহিয়া দিয়ীছেনঃ আপনি এইক্ষণে তৎসমুদায় শ্রবণ ও 

য়ে ধারণ করুন । সেই মহার্ষ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা এই ব্রিলোকফ- 

1 ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিবিধ বিষয়ই অব্যাঘাতে 
ন করিতেছেন । ্ 
পুর্বে দেবরাজ ইন্দ্র তৃণবিন্ছ নামক কোন এক খধির 
চ কঠোর তপোনুষ্ঠান দর্শনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া তাঁহার 
ভঙ্গ" করিবার নিমিগ্ত হরিণী নামী এক নুরাক্রনাকে 
[ণ করেন। হরিণী মহর্ষির সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়! মনো- 
হাব 'ভাব প্রকাশপুর্ধক তপস্যার প্রতিবন্ধকতাচরণ ক- 

ত লাগিল । তখন মহর্ষি ভৃণবিন্ছ শান্তি বিঘাতক, তপো- 
জনিত ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া হরিণীকে মানুষী হও 
গসমাপু বিধির্ঘতোমুনি স্তব বিদ্বানপি তাঁপকাঁরণম্। 

ব ভবন্তমুপস্থিতঃ স্বং প্রকৃত স্থাপখিতুৎ পথশ্চ্যাতম্॥ ৭৬ ॥ 
নঘি তন্য সুরৃত্ত বর্ততে লদ্ঘুসন্দেশপদা সরস্থতী। 
ণৃণু বিশ্রতসত্বসার তাং হৃদি চৈনা সুপধাতুমর্হসি ॥ ৭৭ ॥ 
সুরুষসা পদেম্বজন্মনঃ সমতীতঞ্চ ভবচ্চ ভাবি চ। 

[হি নিম্পুতিথেন চক্ষুষ] ত্রিতযং জ্ঞীনমধেন পশাতি ॥ ৭৮ ॥ 
চরতঃ কিল ছুশ্চরং তপ স্তুণবিন্দোং পরিশক্কিতঃ পুরা 1 
প্রজিঘাব সমাধিতেদিনীং হয়িরন্মৈ হরিণীং সুরাঙ্গনাম্॥ ৭৯ ॥ 
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| বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। অনস্যর সুরাঙ্গনা ₹রিণী ং 

হার শরণাপন্ন হইয়া কহিল তগবন্! আমি পরাধীন, সুতরাং, 
পনি আমার এইবপ প্রতিকুল আচরণে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। 
খন মহর্ষি কহিলেন, হে সুরকনো! ভূমি দিব্য কুস্থুম দর্শন করি 

মাত্র পুনরায় মানুষীবৰপ পরিত্যাগ করিবে। হে মহারাজ! ? 
হরিণী ক্রথকৈশিক বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়। আপনার মি 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে বহু কাল পরে স্বীয় শাপ শান্তির নি 

নভৃত নতোমগুলপরিত্রষ্ট দিব্য কুসুম দর্শন করিয়া কলে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন! অতএব এক্ষণে তাহার মৃত্যুচিস্তা ব 

আপনার নিতান্ত নিষ্ষল হইতেছে? জন্ম গ্রহণ করিলে যেম্ 
হইরে তাহার আর কোন সংশয় নাই। হে মহারাজ! মহীগ 
লগণ ধরিত্রীদ্বারাই কলত্রবাম্ হুইয়। থাকেন, অতএব আগ 
বসুমতীকেই প্রতিপালন করুন। অভ্যুদয় কালে প্রন নাছ 
আপনি আত্মজ্ঞানবনুল শাস্ত্রজ্কান আবিষ্কার করিয়াছেন, 
মানসিক সন্তাপকালে ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্থক পুনর্ববার তত" 

স তপরপ্রতিবন্ধমন্থ্যনা প্রমুখাবিষ্ৃতচারুবিভ্রমীম্। 
অশপদ্ভব মাম্ুষীতি তাঁং শমবেলাপ্রলযৌর্িণ] ভুবি ॥ ৮০। 
ভগবন্ পরবাঁনযং জনঃ প্রতিকুলীচরিতং ক্ষম্ মে। 

ইতি চোঁপনতাঁং ক্ষিতিল্পৃশৎ কতবান1 সুরপুষ্পদর্শনাৎ ॥ ৮: 
ক্রথকৈশিকবংশসস্তব| তব ভূত্ব! মহিষী চিরীষ স]। 

_ উপলন্ধবতী দিবশ্চ্যতং বিবশ শীপনিরৃত্তিকীরণম্ ॥ ৮২। 
তদলং তদপাযচিন্তষা বিপছ্ুৎপত্তিমতামুপস্থিতা। 

বন্ুধেষমবেক্ষাতীং ভ্বযা বলুমতা! হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ॥ ৮৩। 
উদযে মদধাচামুজ্ঝতা শ্রুতমাবিষ্কৃতমাত্মব ত্য! । 
মনসন্তছুপস্থিতে জ্বরে পুনরক্লীবতঘ! প্রকাশ্যতীম্॥ ৮৪ ॥ 



সর্গ ] রঘুবশ । ১৩৯ 

[কাশ করুন।. আপনি রোদন করিলে আর কোথায় মহিবীকে 
[ইবেন, এক্ষণে অনুম্থত হইলেও তাহার সমাগম লাত আপ- 

র নিতাস্ত সুকঠিন হইবে; কারণ মনুষ্য লোকান্তরিত হইলে 
স্ব কর্মফলে ভিন্ন ভিন্ন গতিলাভ করিয়া থাকে । অতএব 

ক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ পুর্থক জল পিগাদি প্রদান 
রিয়৷ ভার্ধ্যার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন) রুখা আর 
ঢাদন করিবেন না। ইহ। প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বজন গণের 
[জর নিপতিত অশ্রুজল লোকান্তরিত ব/ক্তিকে দগ্ধ করিয়া 
[কে। | 
। হে মহারাজ! পণ্ডিতের! কহেন প্রাণিগণের মৃত্যু প্রক্কৃতি 
[র জীবন বিকৃতি; অতএব যদি দেহী জীবিতাবস্থায় ক্ষণ- 
লও অবস্থান করে, উহাই তাহার পরম লাভ । ভ্রান্তবুদ্ধি 
মুষ্যের। প্রিয়বিয়োগ হ্বদয়নিহিত শল্য বলিয়। জ্ঞান 
রে, কিন্তু স্থ্রবুদ্ধি পণ্ডিতেরা মুক্তিদ্ধার বৌধে উহাকেই 
দয়োগ্ছুত শল্য বলিয় স্থির, করিয়া থাকেন । যখন স্বীয় 
হের সহিত আত্মার একবার সংযোগ পুনরায় বিয়োগ হইয়া 

 ক্ুদূতা কুত এব স। পুনর্ভবতা নান্ম্তাঁপি লভ্যতে । 
| পরলোকজষাং স্বকর্মাভি গরতযোভিন্নপথা হি দেহিনাম্॥ ৮৫॥ 

অপশোকমনণঃ কুট্দ্বিনীমন্গৃহীঘ নিবাপদত্তি ভিঃ। 
স্বজনাশ্র কিলীতিসন্ততং দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে ॥ ৮৬॥ 
মরণং প্রকীতিঃ শরীরিণীং বিকৃতিজরবিতমুচ্যতে বুধৈঃ | 
ক্ষণমপ্যবতিষ্তে শ্বসন্ যদ্দি জন্তর্নন্থ লাভবানসো ॥ ৮৭॥ 
অবগচ্ছতি স্ুটুচেতনঃ প্রিবনাশং হৃদি শল্যমর্পিতম্। .: 
স্থিরধীস্ত তদেব মন্যতে কুশলদ্বারতয| সমুদ্ধৃতম্॥ ৮৮॥ : 

৮৬০৮ ৮ এ 



১৪০  রঘুনুংশ। [৮ স? 

থাকে, তখন বলুন দেখি, প্র কলত্র প্রভৃতি বাহ বিষয়ের বি 

চ্ছেদ বিজ্ঞ ব/ক্তিকে কি নিমিত্ত সন্তপ্ত করিবে ; হে জিতেন্দিং 

শে! সামান্য লোকের ন্যায় শোকের বশীভূত হওয়া আপনা 

নিতান্ত অনুচিত ; যদি বাত্য উত্থিত হইলে পাদপ ও পর্ব 

উভয়ই বিচলিত হয় তাহা হইলে এই ছুই বন্ত্বর প্রতেদ কি 

অনন্তর মহারাজ অজ উদারবুদ্ধিনজ্গন্ন উপদেশক কু 
গুরু বশিষ্ঠের বাক্য যথাজ্ঞা বলিয়! অঙ্গীকার করত তাহা 

শিষ্াকে বিদায় করিলেন? কিন্তু তৎকালে অজের হৃদ 

শোকে ঘনীভূত হইয়াছিল, মুতরাং সেই গুরুবাক্য তন 

আস্পদ লাভে অসমর্থ হইয়া যেন গুরু বশিষ্ঠেরই সন্নিধা। 

গমন করিল। 

পরে সত্য ও প্রিয়বাদী অজ আত্মজ দশরধের রাঁজ্যত 

বঙ$নে তাদৃশ ক্ষমত! জন্মে নাই বলিয়া প্রিয়তমার আকা 

স্বশীরশরীরিণাঁবপি শ্রতমংযৌগবিপর্যযৌ যদ]। 

বিরহঃ কিমিবানুত!পযেদ্বদ বাঁহোর্কিষষৈর্িপশ্চিতম্॥৮৯। 

ন পৃথগ্জনবচ্ছুচৌবশৎ বশিন'মুত্বম গন্তমহসি। 

দ্রমসান্থমতং কিমন্তবং যদি বাষৌ দ্বিতযেইপি তে চলাঃ ॥ ৯০ 

ন তথেতি বিলেত্রুদারমতেঃ 

প্রতিগৃহা বচে। বিসসর্জ্জ মুনিস্। 

তদ্দলদ্ধপদং হবি একষনে 

গ্রতিযাতমিবান্তিকমন্য গুরোঃ ॥ ৯১। 

তেনাঁঞ্টৌ পরিগমিতাঁঃ সমাঁঃ কথ্চি- 

দ্বালস্বাদবিতথস্থুন্থুতেন ভুনোঃ। 



এ ৃ 
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দৃশ। প্রতিকৃতি দর্শন এবং ক্ষণিক স্বপ্ন সমাগম সুখে অতি- 

ফ্টে আট বৎসর অতিবাহিত করিলেন।. অনন্তর বট বৃক্ষ যেমন 
নীধতল তেন করিয়া থাকে তদ্রপ সেই শোকশঙ্কু সহসা 

ছার হ্দর বিদীর্ণ করিল। তশুকালে তিনি প্রিয়তমার অনুগ- 
নে অতিশয় উৎকণ্িত ছিলেন বলিয়া সেই শোকশঙ্কুবৈদ্যের 
মাধ্য ও প্রাণান্ত হেতু হইলেও পরম লাভ বোধ করিলেন । 

অনস্তর মহারাজ অজ সম্যক বিনীত বর্মধারণক্ষম আত্মজ 
গরথকে প্রজাপালন বিষয়ে নিয়মানুসারে নিয়োগ করিয়। 

গ্নশরীরধারণছ্ুঃখ পরিহার -কর্রবার মানসে প্রায়োপবে- 
নে অভিলাষ করিলেন এরং সরযূ ও জঙ্ুকন্যার সঙ্গম- 
ভুত তীর্ঘে কলেবর পরিত্যাগ বক তৎক্ষণাৎ স্মুর- 

সাদৃশাপ্রতিকুতিদর্শ নৈঃ প্রিষাযাহ 

স্বপ্রেষু ক্ষণিকমম]গমোৎ্স বৈশ্চ ॥ ৯২ ॥ 

তা প্রসহ্য হৃদযং কিল শোকশঙ্কুঃ 

প্রক্ষপ্ররোহইব সৌধতলং বিতেদ। 

প্রাণাস্তহেতুমপি তং ভিষজমসাধাৎ 

লাভং প্রিষীন্গগমনে ত্বরয। স মেনে ॥ ১৩॥ 

সম্যথিনীতমথ বর্মমহরং কুমার- 

মাদিশা রক্ষণবিধৌ বিধিবৎ প্রজানাম্। 

রোৌগেপস্থষ্টতন্ুছূর্বমতিৎ মুমুক্ষুঃ 

প্রায়োপবেশনমতিন্ পতিবভূব ॥ ৯৪ | 

তীর্থে তৌষব্যতিকরতবে জন্ক,কন্ঠাসরষ্- 

দেহত্যাগাদমরগণনীলেখ্যমাসাদা সদ্য । | 



১৪২ '. রখুবংশ ৮ 
সংখাঁয় পরিগণিত ও পুর্থাকার অপেক্ষা অধিকতর রম? 
কাস্তার সহিত সমাগত হইয়৷ নন্দন কাননের 'অত্য*- 
ক্রীড়াগারে পুনর্থার বিহার করিতে লাগিলেন। 

গুর্ববাকারাধিকতররুচা সঙ্গতঃ কান্তযাসৌ 
লীলাগারেম্বরমত পুনর্নন্দনাত্যন্তরেষু ॥ ৯৫॥ 

ইতি শ্ীরঘবংশে মহাকাঁবো কাঁলিদানকৃতো 
অজবিলাপে] নীম অফ্টমঃ মর্গঃ | 



নবম সর্গ! 

সমাধি জিতেন্দ্রিয়, সংযমী ও রক্ষকদিগের অগ্রগণ্য 
রথ দশরথ পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির অনন্তর উত্ত 

শল অধিকার করিয়া শীনন করিতে লাগিলেন। রা 
িকেয়ের ন্যায় তেজস্বী রাঙ্গা আপনার পৈতৃক পুর ও 
পদবাসী প্রজগামগ্ডলী হন্তগত করিয়।স্তু প্রণালী ক্রমে প্রাতি- 
লন করিতে প্রবৃত্ত হইতল প্রজারাও তাহার প্রতি একান্ত 
[রক্ত হইয়া উঠিল । মনুবংশ ৪ ্ুত রাজা দশরথ এবং 

শাধিপতি ইন্দ্র যথ'সময়ে অর্থ ও বারি বর্ষণ করিতেন 
য়া বিজ্ঞ লোকেরা উত্তয়কেই স্বকার্ধ্য গ ব্রত বক্তি বর্গের 

[পহারী বশিরা নির্দেশ করিতেন । সেই প্রশান্থচি তত দেব- 
য প্রভাবশালী দশরথ পুর্থিবীর অধীশ্বর হইলে বিপক্ষ 
? পরাহব দুরে থাকুক ব্যাধিও জনপদ মধ্যে আম্পদ 

ত সমর্থ হইল না এবং বন্রমতীও প্রচুর পরিমাণে ফল 

পিতুরনন্তরমুত্তরকোঁশলাঁন সমধিগম্য সমাঁবধিজিতেজ্দিয়ঃ | 
দশরথঃ প্রশশাঁন মহাঁরথো যমবতাঁমবতাঁঞ্চ ধুরি স্থিতঃ ॥ ১ ॥ 
অধিগতং বিধিবদ্যদপাঁলযৎ প্রক্কতিনগুলমাত্বকুলোচিতম, | 
অভবদস্য ততোঁগুণবত্তরং সনগরহ লগরস্কমকরেইজদ-॥ ২ ॥ 
উভবমেব বদন্তি মনীবিণঃ সনযবর্ষিতযা ক তকর্্ঘগাদ্। 
কলনিবৃনননর্থপ-তঞ্চ তং আনুন মন্ুবগু হান্বঘন, ॥৩॥ 
জনপদে ন গদঃ পদমাঁনধাঁবভিভবঃ কুতএব জপত্বজঃ | 
ক্ষিতিরতুৎ ফলবত্যজনন্দনে শমরতেংমরতেজনি পার্থিৰে ॥ ৪ ॥ 

৯ 
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পুষ্প প্রসব করিতে লাগিল । - বিশ্ব-বিজয়ী রঘু এবং তদ, 
নম্তর মহারাজ অজের রাজ্যকালে পৃথিবী যেকপ স্থুশো; 

ভিত হইয়াছিল এক্ষণে অন্থ্যন পরাক্রম রাঁজা দশরখের 
হস্তগত হইয়া পুনর্ববার তদ্রপই শেভ ধারণ করিল। 

রাঙ্গা দশরথ সকলের প্রতি ততুল্যদৃ্টি' বিতরণ করিয় 
ক্ৃতান্তের, ধনবৃষ্ঠি বর্ষণ দ্বারঃ কুবেরের, দু নিগ্রহে বরুণে 
এবং তেজঃপুঞ্তপ্রভাবে স্র্ধ্যের অনুকরণ করিলেন। এই 

বপে তিনি যখন অভুদয় লাভের নিমিত্ত যত্বু করিত 

লাগিলেন তৎকালে সৃগয়ান্বরাগ, দযুতক্রীড়াঃ শশাঙ্ক প্রতি 

বিশ্বে অলঙ্কৃত মদ্য এবং নবযৌবন দল্পন্না কামিনী তীহা 
চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল নাঁ। ন্ুররাজ ইন্দ্র প্রভু 

লাভ করিলেও রাজা দশরথ তাহার নিকট দীন বাক্য উচ্জ 

রণ, পরিহাস ছলেও মিথ্যা কীর্তন এবং স্বয়ং রোষশৃন 

হওয়াতে বিপক্ষের প্রতিও পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে 

না। তিনি আজ্ঞানুবত্তর্ণদিগের মিত্র এবং প্রতিযো? 

দশনদিগন্তদ্জিতা রদ্ঘুণা থা শ্রিবমপুষ্যদজেন ততঃপরমূ ॥ 

তমধিগম্য তৈৰ পুনর্বভেধ নন মহীনমন্হীনপরা ক্রমম্ ॥ ৫ | 

সমতঘা বসুর্টিবিসর্জনৈ বষমনাদ'সতাঞ% নরাঁধিপঃ | 

আনুষযে! যমপুণ্যজনেশ্বরেণ সবঝণীবকণা এসরং কচ! 1 ৩। 

ন মৃগয়াভিরতি অঁভুরোঁদরং ন চ শশিপ্রতিমাড়রগৎ মধু। 

তম়ুদযাঘ ম বা মবযৌবনা প্রিয়তম] বতমাঁনমপাঁহরৎ ॥ ৭ ॥ . 

ন কুপণ! প্রভবত্যপ্পি বাঁবে ন বিতথা পরিস্থানকথাস্বপি| - 

ন চ সপত্বজনেম্বপি তেন বাগপকষ! পৰকষাঁক্ষরমীরিতা ॥ ৮:৪৪ 

উদযমত্তষযণ্চ রঘৃদবহাঁছু দঘমনশিরে বন্ধাঁধিপাঃ | 

সহি নিদেশমলঙ্যবড়াগভুৎহুহৃদয়োহৃদয়ঃ প্রতিণার্জতাষ 11 
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গের কঠিন হৃদয় শক্ত হইয়া উঠিলেন। মহীপালগণ তাহ! 
ইতে উন্নতি ও অবনতি উভয়ই লান্ত করিতে লাগিলেন |. 

অনন্তর দশরথ- বৰথ যুক্ত একমাত্র রথে আরোহণ ও 

রীসনে জ্য। আরোপণপুর্বক এই সাগরাগ্থর। 'ধরণীকে জয় 

রিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন? তঙ্কালে মাতন্ক ও বেগ- 

'মী তুরক্রমসম্পন্ন সৈন্য সকল. কেবল তাহার জয় ঘোষণ! 

তে" লাগিল এবং চারি সমুদ্র মেঘ গভীর নির্ঘোষে 

ই ধনাধিপতি সদৃশ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ভূপতির বিজয় দুন্ভু- 

'র কার্ধ্য সম্পাদন করিতে লাগিল । শচীপতি শতকোটি 

টিল কুলিশ দ্বার! পর্র্বতের পক্ষবল** ছেদন করিয়াছিলেন, 

[২ পথের ন্যায় স্ন্দরানন: রাজা দশরথ শর নিকর 

ধঁ মহাস্বন শরাসন দ্বারা বিপক্ষগণের পক্ষ ও বল বিনাশ 

রলেন। 
অনস্ভর ক্ুরগণ যেমন স্থুররাজ ইন্দ্রের নিকট প্রণত 

অজয়দেকরথেন স মেদিনীমুদধিনেশিমধিজ্যশরাঁসনঃ |. 

জয়মঘোঁধযদস্য তু কেবল গজবতী জবতীব্রহযা চমুও | ৯০ ॥ 

অবনিমেবরখেন বরূখিনা জিতবতঃ কিল তস্য ধনুর্ভ্ ততঃ! 

বিজয়ছুন্দুভিতাঁৎ ষখুররণবা ঘনরব! নরবাহনসম্পদঃ ॥ ৯১ ॥ 

শমিতপক্ষবলঃ শতকোটিন! শিখরিণীহ কুলিশেন পুরন্দরঃ | 

স শরবৃ্টিমুচা ধনষা দ্বিষাঁৎ স্বনবত্তা নবতাঁমরস্াননঃ ॥ ৯২ ॥ 

চরণযোর্শখরাঁগসমৃদ্ধিভিযুকুটরত্ুমরীচিভিরস্পশন্ | 

নৃপতষঃ শতশোৌমকতো বা শতমখহ তমখপ্ডিভপোকষম্, ॥ ৯৩ ॥ 

* পুর্বে পর্বতের পক্ষ ছিল। দেবরাজ বঙ্তু ছারা তাহা ছেদন করিয়! 

[লেন |... - 
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ধক কিরীট উম্মোচন, এবং কৃষষার চর্ম, উদুম্বর দ 
কুশমরী মেখলা- ও মৃগশৃক্ত ধারণ করিলেন | বা, 

শুলপাণি সেই যজ্ঞ দীক্ষিত দাসরথী মূর্তিতে অধিষ্ঠা 

করিয়া দশরথের অসাধ'রণ শোনার কারণ হইলেন । অন 

স্তর মহারথ দশরথ যজ্ভীয় কনকময় যূপ নিখাত করি 

তমস1ও শরষূর তীরদেশ সাতিশয় সমুজ্জুল করিলেন। সে 

যক্জান্ত সরান বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় রথী মহাবল পরাক্রান্ত সর 

সমাজ সমাগম.যোগ্য জিতেন্দ্িয় রাজা কেবল সলিলিবষ 

নমুচিনিকুদন ইন্ম্রের নিকট আপনার উন্নত মস্তক অবন। 

করিতেন এবং শরাসন ধারণ পুর্বক তাহার অগ্রবত্তর্ণ হই! 

অন্নুরগণের রুধির প্রবাহে হূর্্যমগুলাতি মুখে উডভীন র' 

ক্ষেত্রের ধুলিজাল বারংবার উচ্ছিন্ন করিয়। ছিলেন। 

অনন্তর বসন্তকাল যম, কুবের» বরুণ ও ইন্দ্রের সমকদ 

সম্রাট দশরথকে শুশ্রুঘা করিবার নিমিষ্ভই যেন অভিন 

কুক্ুম সমুহ বিকদিত করিয়া আবিভূতি হইল। তখ 

দিনকর উত্তর দিকে গমন করিবার নিমিত্ত অরুণ সাঁহাথে 

রথাশ্ব পরিবর্তিত করিয়া মলয় পর্বত পরিত্যাগ করিলেন 

অবভৃথগ্রযতোনিযতেক্্িয়ঃ দুরস্ুমাঁজসমাক্রমণোচিতঃ | 

নমযতি ম্ম স কেবলমুন্নতৎ বনমুচেনমুচেররষে শির$ | ২২ । 

আসক্লদেকরথেন তরস্ষিন! হরিহুধী গ্রসরেণ ধনুভূতী। 

দিনকরাভিমুখা রণরেণবো ককথিরে কিরেণ বুরদিধাগ্॥ ২৩ 

অথ সমাঁবরতে কুনুমৈর্নবৈ স্তমিব সেবিতুমেকনর টুধিপমূ.। 

ঘমকুবেরজলেশ্বরবৃজিণাঁং সমধুরৎ মধ্ুরঞ্চিতবিক্রমমূ, ॥ ২৪ । 

জিগমিযুর্দনগীধুাষিতাঁৎ দিশত রথযুজা পর্রবর্ত্িতৰাঁহানঃ । 

দিনসুখানসি রবিহিন্ঞহৈ বিধলষন মলযন্বগমত্যর্জৎ | ২৫1 
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রে মিরাকৃত ও প্রভাত কাল একান্ত স্ুনির্াল হইল। 

থমে পুষ্প সকল ্স্কটিত পরে নবপলবদল নির্গত 
টিতে লাগিল; তছপরে ভ্রমরাবলী ও কোকিল কুল কল- 
নি করিতে প্রবত্ত হইল; এইকপে বসন্ত প্রাদপদল বহুল 
মস্থপদীতৈ অবতীর্ণ হইয়া অন্ুক্রমে আত্মচি্ প্রকাশ ক- 

তে লাগিল । তখন যাঁচকেরা যেমন ভূপতি দশরথের 

তিন পরিবদ্ধিত পরোপকার নিরত সম্পদকে প্রাপ্ত 
ইয়া! থাকে তদ্রপ অলিকুণ ও হংস সার গ্রস্ভৃতি জল- 

র পক্ষে গণ বসন্ত প্রতিপালিত কমলিনীকে লাভ করিল। 

দস্তকাল সম্পন্ন ন্বুতন অশোক পুষ্প লোকের অনঙ্কো- 
টীপন করিতে লাগিল এবং উহ্বার নব-পল্পৰও্ রমণী- 

গণের কর্ণ-যুগল অলঙ্কৃত করিয়া বিলাসীদিগরকে একান্ত 
ম্মস্ত করিয়া তুলিল। কুরবক পুষ্প প্রস্ফটিত হইতে লা- 
টাল; ত্কালে বোধ হইল যেন বসন্ত উপবন লক্ষ্মীর 
তন পত্র রচনা করিয়া দিয়াছে | মধুকরের। এ মধুদান 
[শারদ কুরবকের মধুপান করিয়া গুণ গুণ স্বরে গান 

কুস্থমজন্ম ততো নবপল্লবাস্তদন্গ ঘট্পদকোকিলকুজিতম্ | 

ইতি যথা ক্রমমাবিরভূন্থধু ্রমিবতীমবতীর্ধ্য' বনস্থলীম্ ॥ ২৬॥ 
নষশুণোঁপচিতানিৰ ভুপতেঃ সঙ্ুপকাঁরফলাঁৎ শ্রিঘমর্থিনঃ | 
অভিষষ্ঠুঃ সরসে মধুসস্ভুতাঁং কমলিনীমলিনীরপতভ্িণঃ ॥ ২৭ |. 

কু্থমমোব ন কেবলমার্তরং নবমশোকতরে!ঃ ল্মরদীপনমূ 1 - 
কেদলবপ্রীবোছপি বিলাসিনাঁং মদযিতা দষিভাশ্রবণার্পিতঃ ২৮। 
বিরচিত্তা মধুনোপবনশ্রিঘাঁদভিনবা ইব পত্রবিশৈষ্কাং | ... 
মধুলিহাঁৎ মধুদানপিশারদাঃ ফুররক! রবফারণতাঁহ খমুঃ ॥ ২৯ ॥ 



১৫৪ ..... ব্দুবংশ। [৯ 

করিতে প্রবৃত্ত হইল। বকুল পুষ্প সকল মহিলাগণের মু 
মদ্যে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এ পুষ্পের গন্ধ আসব £ 
দ্ধের অনুকরণ করিল এবং ভূক্কেরা উহার মধুলোতে « 
কান্ত লোলুপ: ও দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ হইয়। বকুলবক্ষকে ?ি 
তান্ত আকুল করিতে লাগিল। যেমন কোন কামিনী মং 
পানে মত্ত ও লজ্জা শুন্য হইয়া প্রিয়তমের দেহে নখক্ষ 

চি প্রদান করে, তদ্রূপ বসম্য লক্ষ্মী কিংশুকরক্ষে মুকুল 
জাল সমর্পণ করাতে উহা অপুর্ব শোনা ধারণ করিল 
প্রমদাগণ গ্রিয় দশনক্ষত' অধরোষ্কে হিম সংযোগ নিতা 

অসহ্ বোধ করিত এবং হিমগ্রন্গাবেই, উহ্থারা নিতম্বদেও 
রশনা ধারণ করিতে পারিত না? এক্ষণে দিবাকর মে? 

তুষার জালকে নিঃশেঘে নিরাস করিতে সমর্থ না হইয়া এ 
কান্ত বিরল করিরা দিলেন । মুকুল জাল সুশোভিত চু 

লতা মলয়।নিল প্রভাবে পলবদল কম্পিত করত অভিন! 
অভ্যাস করিতে প্রবত্ত হইয়াই যেন রাগদছ্েষ শুন্য ব্যক্তি 

দিগেরও মন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। | 

স্ুবেদনাবদনাঁসবজভ্ভুত শুদনুবাদিগুণঃ কুসুমোদীমঃ | 
মধুকট্ররকরো দ্মধুলোলুটপ বর্কুলমাকুলমাঁবতগত্ ক্তিভিঃ ॥ ৩০. 
উপহিতৎ শিশিরাঁপগমশ্রিষা মুকুলজাঁলমশোঁভত কিংশুকে | 
প্রণষিমীব নখক্ষ তমণগ্ডনং প্রমদয) মদযাঁপিতলজ্জষা ॥ ৩১ ॥ 

ব্রণগুক প্রমদাঁধরভুঃসহং জযননির্বিষবীক্কতমেখলম্ | 
নখলু তাবদশেষমপো হিতুং রবিরলং বিরলং কতবাদ্ছিমমৃ.॥ 
অভিনধাঁন্ পরিচেতুমিবোঁদ্যতা মলষমাঁকতকম্পিতপল্লবা। 
অমদযৎ সহকারদতা মন; সকলেকা কলিকাঁমজিতাঁনপি ॥ ৩৩। 
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অনন্তর বিকদিত কুস্্রমের মধুর গদ্ধে আমোদিত কাঁনন- 
ধ্য মুগ্ধ বধূর বিরল বাক্যের ন্যায় সর্বাগ্রে ছুই একটি কো- 
শালাঁপ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উপবনস্থিত লতা - 
“লের কিমলয়দল পবনসহকারে বিচলিত হওয়াতে নর্তৃ- 
দগের লয়সংযুক্ত হস্তের ন্যায় স্থশোভিত হইল; কুক্বম 
ল উহাদের কোমল দন্তের ন্যায় এবং ভ্রমরদিগের 
তন্থখকর ঝঙ্কার শব্দ সঙ্তীতের ন্যায় অনুমিত হইল । 
পীগণ মধুর ভাঁবভঙ্রী প্রকাশন দক্ষ অনঙ্রোদ্দীপন মদ্য 
তমের সহিত অনুরাগ সহকারে পান করিতে লাগিল । 
মদ্যের মনোহর গন্ধে বকুলপুষ্পের গন্ধ পরাজিত 
রা গেল। 
গৃহদীর্ঘিকায় কমলদল বিকসিত হইতে লাগিল। হুংস 

স প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ অস্ফুট মধুর নি সহকারে উ- 
'নীরে বিহার করিতে প্রব্ত্ত হইল; তখন দীর্থিক! সকল 
ধল শব্দায়মান মেখলাদামে অলঙ্কৃত সম্মিতমুখী রমণী- 
র ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল। রজনী, প্রিয়সমা- 

প্রথমমন্যভূতাঁভিকদীরিতাঁঃ প্রবিরলা হইব মুগ্ধবধূকথাঃ | 
স্ুরতিগস্ধিযু শুশ্রবিরে শিরঃ কুস্থুমিতান্ত মিতা বনরাঁজিয়ু | ৩৪1 
শ্রতিস্থখভ্রমরস্যনশ্লীতযঃ কুস্ূমকোমলদন্তকচো বছুঃ | 
উপবনান্তলতাঃ পবনাঁহতৈঃ কিসলট্ষঃ সলৈরিব পাঁণিভিঃ ॥৩৫॥ 
ললিতবিভ্রমবন্ধবিচক্ষণং স্থরভিগন্ধপরাঁজিতকেসরম্ । 
পতিষু নির্বিবিশুরম্ুমঙ্গনাঃ ল্মরসখং রমখগ্ুডনবর্জ্িতম্ ॥ ৩৬৪ 
শশুভিরে শ্মিতচাঁকতরাননাঃ ক্রি ইব শ্রীথশিষ্টিতমেখলাঃ 
বিকচতামরস। গৃহদীর্িকাঃ মদকলোঁদকলোলবিহ্জ্মমাঁঃ ॥ ৩৭ ॥ 



3৫২ .. রঘুবংশ। [৯২ 

গম স্থে বঞ্চিত কামিনীর ন্যায় বসস্তকালে একান্ত কক : 
ইয়া গ্রেল এবং চক্রোদয়ে উহার মুখকান্তি গা 
হইল। হিমকর নীহাঁর বিরহে একান্ত স্ুমির্মাল সুরত শ্র 
হারী করজাল প্রত্তাবে অনন্থকে উত্তেজিত করিতে লা 
যুবতীগণ উপবন লক্ষ্মীর স্বর্ালঙ্কারের প্রতিনিধি স্ব 
সুতহুতাশনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল, কোমল দল ও ফে" 

সম্পন্ন প্রিয়তম দত, কর্ণিকাঁর পুষ্গ অলকে ধারণ করি? 
প্রবৃত্ত হইল। অঞ্জনবিন্ুক্থন্দর অলিবন্দ তিলক রঙ্গে 

পুপ্পের উপর উপবেশন করিলে সেই সেই বৃক্ষ তিল 
যেমন মহিলাকে অলঙ্কৃত করে তদ্রপ বনস্থলীফে একা 
ক্ুশোভিত করিল। মহীরুহের মনোহারিণী বিলাসিনীর ন্যা 
নবমলিকা মধুগন্ধ সনাঁথ, কিসলয় ৰপ অধরে সংক্রা 

কু্ম স্ববূপ হাঁস্যকান্তি প্রভাবে দর্শকগণের মন উন্ম 
করিয়া তুলিল। 

উপযষে তন্নৃতাঁৎ মধুখণ্ডিত! হিমকরোদযপাঁগুমুখচ্ছবিঃ | 
সদৃশমিষউসমাঁগমনির্বতিং বলিতবাঁনিতধা রজনীবধূঃ ॥ ৩৮। 
অপতুষাঁরতযা বিষদ্ীটতঃ সুরতসন্দপরিশ্রমনোদিভিঃ | 
কুন্থমচাপমতেজযদংশুভিহিমিকরোমকরোর্জিতিকেতনদ্ ॥ ৩৯ 
হুতহুতাঁশনদীন্ডি বনশ্রিষঃ প্রতিনিধিঃ কনকাঁভরণস্য | 

ুবতঘঃ ফুস্থমং দধুরাঁছিতং তদলকে দলকেদরপেঁশলম্. ॥ ৪৪ 

অলিভিরঞ্জনবিন্দুমনোহটঃ কুস্থযপঙ্ভ্িনিপাঁতিভিরস্কিত! 

ন খলু শোঁভযতি স্ম বনস্থলীং ন তিলকত্তিলকঃ এরমদাঁমিৰ ॥ 

অমদযন্বধুগন্ধলনাঁথয! কিজলযাধরসঙ্গ তযা যমঃ। 

কুমঘসভূতষা নরমলিকা শ্মিতকচা তকচাকবিলাসিনী | ৪২। 
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অরুণ রাগ রঞ্জিত বস্্রঃ শ্রবণ যুগ্গল সন্নিবেশিত যবাঙ্কুর 
২ কোকফিলালাপ এই সমস্ত অনঙ্কদেবের সৈন্য বিলাসিগ- 
চ প্রণয়িনীপরতন্ত্র করিল। ধবলপরাগপরিপুর্ণ অলিকুল- 
কীর্ণ তিলক মগ্রী মহিলাগণের অলক শোভী অলঙ্কা- 
মুক্তাজালের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল । মধুক- 

ণ শরাসনধারী মদনের পতাকাস্বৰপ- বসন্তলম্মপীর মুখ- 
লকাস্তিসম্পাদন চুর্ণ স্ববপ উপবন হইতে পবন সহকারে 
ভীন কেসর রেণুর অন্ুসরণ করিতে লাগিল । অব- 
রা সেই বসস্ঘোত্সব কালে নূতন দোলায় আরোহণ 
বিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্ন লাভের অভিলাষে আসন 
ইং বাছপাশ শিথিল করিল। “হে কামিনীগণ ! 
পীমরা মান পরিত্যাগ কর, মনোভক্কের আর আবশ্টকত। 

॥ এই উপভোগক্ষম যৌবন কাল অতীত. হইলে 
র আগমন করিবে না” কোকিলার। অনক্রদেবের এই- 

অতিপ্রায় প্রচার করিলে মহিলারাও বিহার করিতে 
তত হইল । 

অরূণরাঁগনিষেধিভিরংশুকৈঃ শ্রবণলব্বপইদস্চ যবাঙ্কুরৈঃ | 
গরভূতাঁবিকততম্চ বিলাপিনঃ ম্মরবলৈরবলকরদাঁঃ রুতাঃ ॥ ৪৩॥ 
উপচিতীবধবা শুচিভিঃ কটণরদিকদশ্বকষোগমুগেমুষী । 
সদৃশকান্তিরলক্ষত মঞ্জরী তিলকজালকজাঁলকমেখক্তিটিকঃ ॥ 8৪ ॥ 
ধজপটং মদনস্য ধন্থৃভতিঃ ছবিকরং মুখচুর্ণমৃতৃতরিয়ঃ। 
ইন্গমকেসররেণুমলিত্রজাঃ সপবনোপবনোশ্খিতমন্তযুঃ ॥ ৪৫ ॥ 
অঙ্কুতবন্নবদোলমৃতৃৎসবং পটুরপি প্রিয়কণজিম্বক্ষযা। 
অনযদাসনরজ্জপরি-্রহে ভূজলতাঁং জড়তাঁমবঙগাঁজম: ॥ 9৬ ॥ 
ত্যজত মাঁনমলং বত বিগ্রহৈর্স পুনরাতি গতং চতুরং বযঃ | 
পরভৃতাভিরিভীব মিবেদিতে ম্মরমতে রমতে শ্ম বধূুজনঃ ॥ 8৭ | 
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অনন্তর বিধু বসন্ত ও মন্মথ সদৃশ রাজ! দশ! 

রমণীগণ সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছান্ুসারে বসন্তোৎসব অনু 
করিয়া মৃগয়! বিহারে অভিলাষ করিলেন। ' মৃগয়। প্রভা; 
ধাবমান সৃগ গবয় প্রভৃতি অস্থির লক্ষ্য বি্ধ করিতে ঘ 
ত্যাস এবং ভয় ও ক্রোধ উপস্থিত হইলে উহাঁদিগের যেৰ? 

ভাবভক্তী হয় তাহারও জ্ঞান জন্মে, আর পরিশ্রমকে আয় 
করিতে হয় বলিয়া শরীর অতিশয় লঘু হইয়া উঠে। রাঃ 
দশরথ মৃগয়ার এই সমস্ত ৭ পর্যযালোচন। করত মৃগা 
বিহার সদৃশ বেশ রচনা! ও বিশাল কণ্ঠ দেশে শরাসন সং 
করিয়া সচিবগণের অনুমতিক্রমে রীজভবন হইতে নির্গ 
হইলেন। তৎকাঁলে তাহার অশ্বখুরোদ্ধত ধুলিজাল নে 
মণ্ডল অলক্ষিত করিল। 

অনন্তর সেই পুরুষ প্রবর মহারাজ বনপুষ্পের মানে 
কেশপাশ বন্ধন ও পল্লব্বর্ণ বর্ম ধারণ পুর্র্বক র 
মৃগ সমাকীর্ণ অরণ্যে ঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অরে 

অথ যথানুখমণর্তবমুৎ্সবং অমনুভূষ বিলাসবতীদখ£ | 

নরপতিম্চকমে মৃগযাঁরতিং দস মধুযন্মধুমন্মথসন্নিভঃ | ৪৮ ॥ 

পরিচযং চললক্ষ্যনিপাঁতনে ভযককষোশ্চ তদ্িন্দিতবোধনম.। 

শ্রমজঘাঁৎ প্রগুণাঁঞ্চ করোঁত্যসেখ তন্ুমতোইনমতঃ সচি বৈর্যযৌ।। 

মৃগবনোপগমক্ষমবেষভূৎ বিপুলকণ্ঠনিষক্তশরাঁসনঃ | 

গ্গনমশ্বখুরোদ্ধতরেণুতিনৃসিবিত! স বিতাঁনমিবাঁকরোঁহ ॥ ৫০| 

এ্রথিতমৌলিরসে+ বনমাঁলযা তৰুপলাশসবর্ণতনুচ্ছদঃ | 

তুরগবন্বনচঞ্চলকুণগ্ুলো বিককচে কৰুচে্িতভুমিযু ॥ ৫৯ | 
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তগমন নিবন্ধন তাহার কুগুল যুগল অতিশয় চঞ্চল হইতে 
গিল। তৎ্কালে বনদেবতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা জালে 
বর এবং ভূক্ত সমূহে নয়ন যুগল সংক্রীমিত করিয়। 

্ কোশলবাসীদ্দিগের আনন্দবদ্ধন স্কুলোচন অজ- 

নকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

ক্রমশ তিনি অনল ও দন্থ্যভয়শ্ুন্য পশুপক্ষিসমাকীর্ণ 

ণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন তন্মধ্যে কত- 

লোক কুন্ধুর ও বাগুরা লহয়! গুর্ব্বেই প্রবিষ্ট হইয়াছে 
₹ তথায় তুরগ গমনোপযোগী স্বদৃঢ় ভূমি ও কুপও 
দ্যমান আছে। অনন্তর ভাদ্র মাস যেমন স্বর্ণের 

য় পিঙ্কল বর্ণ বিদ্যুদ্দামবপ গুণ সম্পন্ন ইন্দ্রায়ুধ ধারণ 
রৈ তদ্রপ তিনি প্রকুল্পমনে মৌবদর্শ আরোপণ পু্ব্বক 
সন, গ্রহণ করিলেন। তঙ্কালে সেই শরাসনের ট- 

|র শব্দে সিংহ সকল সাতিসয় ক্রোধাবিষ্ট হইতে লাগিল । 

] ইত্যবসরে এক মৃগযূথ কুশমুষ্টি চর্ববণ করিতে করিতে 
হার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। এঁ যৃথমধ্যে কৃষ্ণসার 

তশ্নুলতাঁবিনিবেশিতবিগ্রহ্থীঃ ভ্রমরসংক্রমিতেক্ষণর্ত্ষঃ | 

দদ্ৃশুরধ্বানি তং বনদেবতাঃ নুনষনং নযনন্দিতকোশলম্ ॥ ৫২ ॥ 

শ্বগণিবাগুরিকৈঃ প্রথমাশ্থিতৎ ব্যপগতাঁনলদশ্য বিবেশ সঃ। 

স্থিরতুরঙ্গমভূমি নিপাঁনবৎ মৃগবধোগবযোপচিতং বনম্ ॥ ৫৩ ॥ 
অথ নভভ্য ইব ত্রিদশাযুধং কনকপ্পিক্গতড়িদ্,ণসংযুতমূ। 
ধনুরধিজ্যমনাধিকপাঁদদে নরবরে। রবরোবিতকেসরী ॥ ৫৪ ॥ 

তস্য স্তনপ্রণষিভিযু্রেণশাতিব ব্যাহন্যমাঁনহরিণীগমন পুরজ্তাঁৎ। 
আঁবিবভুব কুশগর্ভমুখং মৃগীণাঁং বৃথং তদগ্রসরগর্বির্ঘত কৃষ্ণসাঁরম্।৫৫ 



১৫৬ ৃ রঘুবংশ। [ ৯. 

গর্ব পুর্ববক সর্বাগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং ইরিণ শা. 
সকল স্তনপান করিবার অভিলাষে হরিণীগণের বারংব 
গরতিরোধ করিতে প্রবত্ত হইল | তঙ্গর্শনে রাজ দশ; 
তুণীর হইতে .শর উদ্ধৃত করিয়া বেগগামী অশ্ব সাহা 
উহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই সমস্ত যুখত 
মগের ভয়চকিত, অশ্রজল সিক্ত, পবন বিকম্পিত, আদ; রি 
পল দল সদৃশ দৃ্টিপাতে বম বিভাগ শ্যামবর্ণ হইয়1 গেঃ 
পরে মেই ইন্দ্রসদৃশপ্রতাবসম্পন্ন রাজা আর একটি; 
রিণকে লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু তৎকালে উহা'র প্রিয়সহচ 
হরিণী উহার দেহ তিরোহিত করত অবস্থান করিতে ছি। 
তদ্দর্শনে তিনি স্বয়ং প্রেমানুরাগী বলিয়া করুণারসে একা! 
আদ্র হইলেন এবং শর আকর্ণ আকষণ করিলেও তৎস্ক 
ণাৎ গ্রতিসংহার করিলেন। তত্পরে তিনি অন্য কত ৩ 

তৎ প্রার্থতৎ জবনবাঁজিগতেন রাঁজ্ঞা 
তুণীমুখোদ্কুতশরেণ বিশীর্পপড্ক্তি। 
শ্যামীচকাঁর বনমাঁকুলদৃর্টিপাঁতৈ 
বাঁতেরিতোঁৎ্পলদ্লপ্রকটৈরিবাঁটদ্র ॥ ৫৬ ॥ 
লক্ষ্যাকৃতস্য হবিণস্য হরিপ্রভাঁবঃ 
প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধাঁষ দেহম্ 
আকর্ণকৃউমপি কাঁমিতষা স ধন্বী 
বাঁণং কপামৃছ্ুমনাঃ প্রতিসঞ্জহার | ৫৭ | 
তস্যাপরেষপি মৃথেষু শরাশ্মমুক্ষোঃ 
কর্ণান্তমেত্য বিতিদে নিবিড়োপি মু্টিঃ | 
ব্রাসাতিমাত্রচটুলৈঃ ল্মরতঃ নুনোট্রঃ 
প্রেঁঢশ্রিযাঁনযনবিভ্রমচে্টিভাঁনি ॥ ৫৮ ॥ 



র্্। ] রঘুধংশ। ১৫৭ 

ক লক্ষ্য করিয়া তাহাদের প্রতি শর নিক্ষেপে অন্তি- 

হইলেন; কিন্তু উহাদের ত্রাসতরল লোচন অবলো- 

প্রো বনিতার নেত্রবিভ্রম ভীহার স্মরণ হইল; এবং 

নিবিড়তর শরমুর্টি কর্ণান্ত পর্য্যন্ত আঁকুষট হইলেও 

লিত হইয়া গেল। 
অনন্তর তিনি পলুলপক্ক মধ্য হইতে তঙক্ষণী্ উদ্থিত 

ঠায়ন পরায়ণ বরাহ যৃখের সুদীর্ঘ আর্র পদপংক্তি লক্ষ্য 

য়া উহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন । দেখিলেন এ 

স্ত বরাহের! যে মুস্তার অঙ্কুর ভক্ষণ করিতেছিল তাহার 
[| সকল উহাদের আস্যবিবর হইতে স্থলিত হইয়া! পথে 

পতিত হইয়াছে তখন তিনি অশ্ব হইতে উত্তরকায় ঈবৎ 

বনত করিয়া বরাহদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হারও সটাজাল উর্ধে উত্তোলিত করত তাহারে বিনাশ 

রিতে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে তিনি শরনিকর পরি- 

1গ পুর্বক সহসা জঘন সংলগ্ন পাদণ সম্থহে উহাদিগকে 

উত্তস্থৃষঃ সপদ্ি পলুলপস্কমধ্যা 

স্স্তাপ্ররো হুকবলাঁবষবানুকীর্ণম্ | 

জগ্রাহ স দ্রতবরাহকুলস্য মার্গং 

সব্যক্তমার্রপদপড্ক্তিভিরাঁষতাঁভিঃ ॥ ৫৯ ॥ 

তং বাঁহনাদবনতোত্তরকাষমীষ 

দ্বিধ্যস্তমুদ্ধতসটাঃ প্রাতিহন্তমীয়ুঃ । 

নাত্বানমন্য বিবিচ্ুঃসহসা বরাহাঁঃ 

রক্ষেখু বিদ্ধনিধুভির্জঘনাশ্রযেখু ॥ ৬০ ॥ 

তেনাভিঘাঁতরভসস্য বিরুষ্য_ পত্রী 

বন্যস্য মেত্রবিবরে মহ্িষস্য যুক্তঃ | 



১৫৮ রঘুবংশ | [৯ 
বিদ্ধ করিলে উহার তৎকালে যে বিদ্ধ হইয়াছে তাহই1বি 
মাত্রবিদিত হইতে সমর্থ হইল না। অনন্তর এক বন্য মম 
তাহারে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল । তিনি তখন শরা' 
আকর্ষণ পুর্ব্ক উহার নেত্রবিবরে এক শর পরিত্য 
করিলেন) সেই শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র মহিষের 
ভেদ করত অগ্রে তাহারে নিপাতিত করিয়া পশ্চ 
স্বয়ং নিপতিত হইল; কিন্তু তৎকালে শরপুঙ্খে শোপি 
রাগ কিছুমাত্র লিগ হইল না। 

অনন্তর রাঁজ৷ দশরথ খরধার ক্ষরপ্র দ্বারা গপ্ডক্ 
গের শক্ত উৎ্পাটন করিলেও উহাদের মস্তক অতিশয় ল 
হইয়াগেল? সেই দুষ্টনিগ্রহনিরত নরবর এ সকল প্রত 
কুল জন্তগণের বিষাণের বিশালতা সহ্য করিতে পারি 
লেন না বটে কিন্তু তৎকালে উহাদের স্ু্দীর্ঘজীবনে 
কোন অনিষ্ট সম্পাদন করিলেন না। পরে তিনি ব্যান 
দিগকে বায়ুবেগতগ্ন কুম্থুমিত অসন বৃক্ষের অগ্রশাখা 

নির্ভিদ্য বিগ্রহমশোণিতজিগুপু্থ 
স্তং পাঁত্যাম্রথমমাঁস গপাঁত পশ্চাৎ ॥ ৬১ | 
পরযোবিযাঁণপরিধোক্ষলঘূত্তমাঁগাঁন্ 
খড্ীংশ্চকার নৃপতির্শিশিতঃ ক্ষুর রঃ | 
শৃঙ্গং স দৃপ্তবিনযাধিক্ৃতঃ পরেবা 
মতুযুচ্ছিংতং ন মমৃষে নতু দীর্ঘমাযুঃ | ৬২॥ 
ব্যাত্রানভীরভিমুখোঁৎ্পতিতান্ গুহ্াভ্যঃ 
ফুল্লাসনাগ্রবিটপাঁনিৰ বাঁখুকগ্রান্। 
শিক্ষাবিশেষলঘুহত্ততযা নিমেষাঁৎ 

তুণীচকার শরপুরিতবক্রন্ধ।ঁন্ ॥ ৩৩॥ 



রগ] রমঘুবংশ। ১৫৯ 

নী খ্রিকন্দর হইতে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া সবিশেষ 

যাসনিবন্ধন ক্ষিপ্রহস্তত। প্রদর্শন পুর্বক নিতয়ন্নদয়ে 
সু উহাদিগের আস্যবিবর শরনিকরে পরিপুর্ণ 

ত তভূণীরসদূশ করিলেন । তঙ্পরে তিনি নিকুণ্জ- 
দী সিংহদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় নির্ঘাত 
দর ন্যায় অতি ভীষণ জ্যানিস্বন দ্বারা উহাদিগকে 

ভিত করিতে লাগিলেন; তগ্কালে বোধ হইল যেন 

নি নকল পশু অপেক্ষা বলবান্ বলিয়। সিংহের অতত্যুচ্চ 

রাজ এই পদবীতে ঈর্ধাপরবশ হইয়াছেন। অনন্তর 

নি করিনিকরনিরতভীষ্ণবৈর বক্রনখা গ্রসংলগ্নমুক্তাফল 
হদিগকে সংহার করিয়া বিবেচনা করিলেন যেন শর- 

দ্বার আপনি সমরোপকারী কুঞ্জরগণের খণজাল 
তে, বিমুস্ত হইলেন। কোন স্থলে তিনি চমরীগণের 

তিমুখে মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং 

নন আকর্ষণ ও তল্প বর্ষণ গুর্বক নৃপতিগণের ন্যায় 
ছাদিগকে শ্বেতচামরবিরহিত করত অবিলম্বে শান্তি লা 

নির্ধাতোট্গ্রঃ কুঞ্জলীনান জিঘাংস্থ- 

্ঞানির্ধোষৈঃ ক্ষোভয়ামাঁস দিংহাঁন | 
কুন তেষামভ্যস্ময়পরোইভূ- 

দ্বীর্য্যোদগ্ে রাজশব্দে মৃগেষু (৪ ॥ 

তান, হত্বা গজকুলবদ্ধতীব্রতবরাঁন্ 
কাঁকুৎস্থঃ কুটিলনখাঁ গ্রলঘ্নমুক্তান্ । 

আঁত্াানং রণরুতকন্মণাঁং গজানা- 
মানৃণ্যং গতমিব মার্গণৈরমংস্ত ॥ ৩৫ ॥ 

চমরাঁন্ পরিতঃ প্রবর্তিতাশ্ঃ 

কচিদাকর্ণবিকুষট ভল্লবধ্ণ | 

বা 

। 



১০৮ | মুবাংগা। | ৯। 

কয়িযেন। ক্লোন স্থলে কডকগিলি ময়ূর সাকার সে 
নিরুট উডভীন হইতে .লাগিল, কিন্তু উহাদিগের মমো। 
পুক্ছক্ধানে সম্ভোগসময়স্ধালিত. বিচিত্বমাল/সমলৃত তি 
অসার কেশপাশ তৎক্ষণাৎ ভীহায় স্মৃতিপথে সমূদি 
হওয়াতে তিনি আর. তাহাদিগকে লক্ষ্য, ফরিলেন * 
তুক্বারশীকর়শীতঙল সমীরণ পাদপসমূহের পল্পার পুটব্ 
পুর্বাক তাহার আননসমুখিত মৃগয়াবিহীরসভূত ঘর্থাজ। 
বিচ্ফু নিরারুরণ করিতে লাগিল । এই রূপে তিনি মস্ত্িব। 
রাজ্যভার মমর্পণ ও কার্ধ্যান্তর বিশ্মরণ পুর্বর্নক নিরজ্ত্র ৫ 
নিবন্ধন মৃগয়ায় একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। তত 
স্থগয়। চতুর রমণীর ন্যায় ভাহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। 

অনন্তর পরিহ্ৃতপরিজন রাজ! দশরধ কোন স্ 
কারিতপল্লব ও পুষ্প দ্বার! শয্যা প্রস্তুত করিয়া রজনী খা 
বাহন করিলেন। রাত্বিকালে প্রভ্বলিত মকৌষধি মঝ 

মৃপতীনিব ভান বিযোজা অদ্যঃ 
দিতবালব্যজনৈর্জশাম শাল্তিম্ ॥ ৬৩। 
অপি তুরগসনীপান্ধৎপতন্তং মযূরং 
নম স কচিরকলাপং বাঁণলক্ষ্যীচকাঁর। 
সপদি গতমলক্কস্চি্রমাল্যানুকীর্ে 
রতিবিগলিন্ভবন্ধে কেশপাশে প্রিয়ায়াঁঃ ॥ ৬৭ ॥ 

তস্য কর্কশবিহারজস্তবং স্বেদমাননবিলগ্রক্জীলকম 
আচচাঁম সতুষাঁরশীরুরে! ভিন্লগল্লবপুটো বমালিলঃ ॥ ৬৮। 
ইতি বিশ্মৃতীন্যকরণীরমাত্বনঃ সচিবাবলম্থিতবুরং ধরাঁধিপম্ 
পরিবদ্ধরাগমনুবন্ষসেবয়! মৃগয়া দহার চতুরের কামিনী ॥ ৬১। 
স্ ললিতকুনুম প্রবাঁলশধ্য1ং স্বলিতমছোষধিদীম্পিকাসনাথাম্। 
মরপতিরতিবাহয়ান্বতুব কাচিদনয়েভগরিলছদাক্তিষামাম্ ॥ ৭০| 



প্রদীপের কার্য সম্পান' করিল । পরে শর্ববরী 

এ পটুপটহশঝের ন্যায় গজযৃথের, কর্ণাস 
প্রবোধিত হইয়া সুমধুর বিহ্বকুলকুজিত 

রা সঙ্ললগীতি শ্রবণ পুর্ব্বক পরম সস্ভোষ লা, 

না. অনন্তর তিগি রুকু মগের মার্গ অবলম্বন পুর্ববক 

ৃ  অরপ্যমধ্যে তুরগের গতিবেগ বশত পাশ্বচর কর্তৃক 

শ্িত হইয়া তপস্বিজনসেবিত তমসায় সম্মুপস্থিত 
ন। ভীাহার অশ্ব সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া ফেন উদ্গার 

তৈ লাগিল । | 
ইত্যবসরে সেই তমসার সলিলে কুভপুরণসমুত্ণ 

মধুর গভীর শব্দ সমুখিত হইল; সেই শব শ্রবণ 
দশরথ করিব্ংহিত আশঙ্কা করিয়া সেই শব্দা- 

র এক শব্দপাতী শর নিক্ষেপ করিলেন। কুঞ্তরগণের 

ঠ শর পরিত্যাগ করা রাজার নিতান্ত নিষিদ্ধ এই 

টি উল্লঙবন করিয়। দশরথ এই গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান 
ঈলেন ) বিদ্বান ব্যক্তিও রজোগুণ প্রভাবে কুপখে পদা- 
করিয়। থাকেন। 

পু রযুষহশ। ১৬ 

উনি স গজযুথকর্ণতাঁইলঃ পটুপটহধৃনিভির্বিনীতনিদ্রেঃ | 
অরন্ধত মধুরাঁপি, ভত্র শৃঙ্গ বিহপ্গবিকুকজিতবন্দিমগুজাঁনি ॥ ৭১ ॥ 

অথজাতু করোগৃহীনবক্ বিপিনে পার্্চরৈরলক্ষ্যমীণঃ | 
 শ্রমফেনমুচ! তপন্থিপাড়ীত তঙব্দীৎ প্রাঁপ নদীং তুরজমেণ ॥ ৭২ | 
 কুস্তপূরণভবঃ পটুকটকচ্চচাঁর নিনদোহস্তসি তক্যাঁ: | 

তত্র সদ্বিরদরংহিত শঙ্কী শব্দপাতিনঙগিযুধ বিসসর্ঞ ॥ ৭৩৪ 
,নৃপতেঃ প্রতিবিদ্ধষেক তৎ ক্কতবাল পঙ্ভক্িরথো বিলউয্য যৎ। 

অপথে পদমপয়ন্তি হি শঞতবক্ডোখপি রজোনিমীলিতাঁ: ॥ ৭৪ ॥ 



১৬হ | রমূষহাধ। [৯1 

অনন্তর সেই শব্দবেধী শর পরিত্যক্ত হইবাঁমাজ তমস 
বেতসকুপ্ত হইতে হা তাত | এই ক্রন্দনধনি সহসা দ 
রথের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল । তখন তিনি সেই আর্ত 
শ্রবণে সাতিশয় বিষ হইয়া! বেতসকুগুব্যবহিত উহার কা 
অনুসন্ধান করত দেখিলেন এক খধিকুমার শরবিদ্ধ ই 
সলিলকুন্তের উপর দেহ সমর্পণ পুর্বক নিপতিত আছে৷ 
তদ্দর্শনে দুঃখাবেগপ্রভাবে তাহার হনে যেন. শ 
নিখাত হইল। | 

তখন প্রখ্যাতবংশপমুৎ্পন্ন রাজ। অবিলম্বে অশ্ব হট 
অবতীর্ণ হইয়া সেই তাপসকুমারকে আ'খ্মকুলপরিচক্ক জিন 
করিলে তিনি স্খলিত বচনে কহিলেন, মহাশয় ! আঁ 
বৈশ্যতাপসের পুত্র, আপনি এক্ষণে সন্বরে আমাকে তীহ 
নিকট লইয়াযান। রাজাদশরথ এইৰপ অভিহিত হইব 
মাত্র দেই তপস্থিপুজ্রের হৃদয় হইতে শল্য উদ্ধার না কা 
যাই ভীহাকে তাহার অন্ধ পিতা মাতার নিকট লয়! গি 
কহিলেন, আপনাদের এই একমাত্র পুজ্র বেতস বনে সা 

হাঁ তাঁতেতি ক্রন্দিতমাঁকর্ণয বিষণ 
স্তস্যান্থিষ্যন্ বেতসগুঢ়ং প্রভবং সঃ। 
শল্যপ্রোতং প্রেক্ছ্য সকুস্তং মুশিপুত্রং 

তাঁপাদত্তঃশল্য ইবাঁলীৎ ক্ষিতিপৌইপি ॥ ৭৫ ॥ 
তেনাঁবতীর্য। তুরগাঁৎ প্রথিতান্বয়েন 
পৃষ্টান্বয়ঃ স জঙকুস্তনিষগদেছঃ | 
তন্মৈ দ্বিজেতরতপস্থিস্থতং স্ধলস্তি 
রাত্মাঁনমক্ষরপট্দৈ: বখয়ান্বভুৰ ॥ +, ॥ 
তচ্চোদিতশ্চ 'তমনুদ্ধু তল্যামেৰ' 
পিত্রোঃ সকাশমবসমদৃশোরশিায়।-. 



'] রঙ্্রতশ | ১৬৩ 

হইর কৃভে সলিল পুর্ণ করিতেছিলেন; আমি মাতক্ক- 
টম ইহাকে শরবিদ্ধ করিয়াছি । তখন তাপসদম্পতী এই 
| শ্রবণ করিয়। বিস্তর বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাখি- 
ন এবং সেই: পুজরহন্তা রাজাকে দিয়াই পুজ্বের বক্ষঃস্থল 
তে শর উত্পপাউন করাইলেন । খাবিকুমারও অবিলম্বে্প- 
প্রাপ্ত হইলেন। অনস্যর সেই বদ্ধ তপম্বী করতলে নেত্র- 

দ গ্রহণ করিয়া! দশরথকে অভিশাপ প্রদান গুর্ববক “কহি- 
ন'মহারাজ ! তুমিও আমার ন্যায় চরমকালে পুজ্রশোকে 
ভুত্যাগ করিবে। 

তখন কৃতাপরাধ নরপতি পদাহুত মুস্তবিষ ভুজক্কের 

য় অবস্থিত সেই তপম্বীকে কহিলেন, তগবন্! আমি 
ভ্াবধি আত্মজের মুখকমল অবলোকন করি নাই, 
তরাং আমাকে এইৰপ অভিশাপ প্রদান.করিয়া আপনার 

প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই হইয়াছে; প্রত্বলিত 
চাশন কর্ষণোপযুক্ত ভুমিকে দগ্ধ করিলেও বীজাচ্কুরের 
“পাদিক। করিয়। থাকে । 

তাভ্যাঁং তথা গতযুপেত্য তমেকপুত্র 

মজ্ঞাঁনতঃ স্বচরিতং নৃপতিঃ শশংস | ৭৭ ॥ 

তৌ দম্পতী বহু বিলপ্য শিশোঃ এ্রর্ত। 
শল্যং নিখাভমুদহাঁরয়তামুরস্তঃ | 

সোইভুৎ পরাস্থরথ ভূমিপতিং শশার্প 

হুল্তার্পি তৈর্ময়নবারিভিরের বৃদ্ধঃ ॥ ৭৮1 
দিষ্টীন্তমাপ্ল্যতি ভবাঁনপি পুজ্রশোকা 
দক্ত্যে বয়স্যহমিবেতি তমুক্তবস্তম্ | .- 

আক্রান্তপুর্ববমিব মুক্তবিষৎ ভুজঙ্গং 

প্রোবাচ কোশলপতিঃ প্রথমাপরণদ্ধঃ ॥ ৭৯ ॥ 



১৬৪ .. বধুবংশণ [ ৯.৯ 

অনন্তর দশরথ এইকপে' অতিশীপগ্রস্ত হইয়া। সেই আ 
তাপসকে সম্বোধন পুর্ব্বক কবিলেন, হে তপোধন। এক্ষ 
আপনাদিগেরই বধ্য এই পামর আপনাদিগের কোন্ কা 
রন করিবে, আজ্ঞা করুন। তখন মুনি পৃড়ীম্তি 
ব্যহিরে সেই মৃত গুজবের সহিত তন্দুত্যাগের .বাসমা করি 

রাঙ্জাকে কহিলেন, মহারাজ ! 'এক্ষণে তুমি আমাদিত 
নিমিন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও। তখন ম্ুণিপুভ্রবধজমি 
পাপে একান্ত অধীর রাজ। উপস্থিত অনুরগণের সাহাযে 
তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং মহাস্াগ 
ফের্মন কড়বামল ধারণ করে তদ্রপ খআত্মৰিনাশকারণ সেই 
অভিশাপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া অরণ্য হইতে প্রতি নিব 
হইলেন 

শাগোহগ্যদৃষ্টতনয়াননপদ্মশোভে 
_ জাহ্গুগ্রহো ভগবতা ময়ি পাঁতিতোহ্য়ম্ | 

 ক্রষ্যাং দহন্নপি খলু ক্ষিতিমিষ্কনেদ্ধো 
কীজপ্ররোহজননীং জ্বলনঃ করোঁতি | ৮০ ॥ 

ইত্থন্গতে গতঘ্বণঃ কিময়ং বিধ্তীং 
বধ্যস্তবেত্যনভিহিতে। বন্ুধাবিপেন । 

এখান্ ছতীশনবতঃ স মুনির্যযাঁচে 

পুজহ গরাস্থমনগজ্ছমম নাং সদারত ॥ ৮১ |. 

প্রাপ্তান্থগঃ সপদি শশসনমস্য রাজা 
সম্পাদ্য পাতকরিঙ্পুপ্তধতিরিরত্তঃ | 

ঘন্তর্শিবিউপদমণত্ববিনীশহেতৃ 
শাপং দধজ্্বললমোধ্বমিবাস্ুরাঁশিঃ ॥ ৮২ | 

৬ জ্রীরতঘুবং শে হয়ত কাঁজিদানককতৌ মৃগয়াধির্ণনোনাম 
বস গত 
০০8 ৮ সাপ 



দশম সর্গ। 

অনন্তর জী ন্যায় তেজন্থী প্রভৃত সম্পদশালী র 
রথ শাপগ্রন্ত হইবার পর প্রায় দশ সহত্র বুসর রি 
ঘন, করিলেম তথাচ পিতৃগণের খগমুক্তিসাধন সদ্য 
'কান্ধকারনাশন পুজনামক জ্যোতি লান্তে সমর্থ হইলেন 
' সাহার সস্তানোৎ্পত্তি কারণান্তরসাপেক্ষ বলিয়া তৎ- 
ল 'ভিনি মন্থনের পুর্বে অলক্ষিতরদ্ব অর্ণবের ন্যায় 
োতিপত 'কর্পিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ইন্ড্রিয়বিজয়ী খধ্যশ্বক্ত প্রভৃতি পুরোহিত গণ সেই 
নার্থা রাজার গুজেৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ত করি- 
ম।- ইত্যবসরে স্বরগণ পুলস্ত্যনন্দন রাবণের বলবীর্ষেে 
টান্ত নিপীড়িত হইয়! পথিকের যেমন ঘর্াস্তকলেবরে 
বসল তরুতলে গমন করিয়া থাকে তক্জেপ সমুদ্রতীরে 

পৃথিবীং শাষতস্তস্য পাঁকশাঁদমতেজসঃ | 
কিঞ্চিদুলমনৃনর্ধেঃ শরদাঠমঘুতং ঘষে ॥ ১ ॥ 
ন চোঁপলেতে পুর্বেষামৃণনির্মোক্ষসাঁধলয় । 
আভিবানং স. জ্যোন্তিঃ অনযঃ শোঁকমতমোপহম, ॥২॥ 
অতিষ্ঠৎ প্রত্যয়াপেক্ষসন্তরতি: অ চিৎ মৃপঃ | 
প্রাজ্ন্াদনভিব্যজলত্বোথপত্তিকিবা্ণবঃ ॥ ৩ । 
খযা্জবদয়স্তস্য অন্তঃ সম্ভতানকাডিকিণঃ |. 
আ়রভিরে.বিতাত্সানঃ পুতীয়াসার্টিসত্বিজঃ ॥ ৪ ॥ 
তন্যি়বরে দেবাঃ পৌঁলিজেযোপপুতা ফরিম্ | 
দ্দতিজগ পিদাঘগর্ভাশ্ছায়ারলনিবাধধাঃ | & ৪ 
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ভগবন্! তুমি অগ্রে এই বিশ্ুৃষটি করিয়াছ পরে ইহা প্রতি 
পালন করিতেছ তথ্পরে ইহার সংহার করিবে । তুমি স্ব 
রজ ও তমোময়, তোম্্কে নমক্ষার। একমাত্র মধুর: বর্া 
সলিল যেমন দেশভেদে 'ভিন্নাম্বাদ হইয়া থাকে তদ্রূপ তুমি 
অরধদ্বতীয় হইয়াও সত্ব রঙ্গ প্রভৃতি গুগত্রয়ে তিনপ্রকার মুর্তি 

পরিগ্রহ করিতেছ। তোমার ইয়ত্তা করা নিতান্ত ক্ুকঠিন। 
তুমি সকলেরই পরিচ্্রু করিয়া থাক, তোমার ফোন বিষয়ে 
ল্পৃহা নাই) তুমি সকলেরই অভিলাষ সফল করিতেছ) তু 
জয়শীল, তোমাকে কেহ পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না 

তুমি অতি সুক্ষস্বূপ তথাচ স্থুল পদার্থের উৎপাদক। 
হে দেব | তুমি সতত হৃদয়মধ্যে বিরাজমান হইয়াও অতি 
দ্ুরতর প্রদেশে অবস্থান করিতেছ? তুমি স্বয়ং নিষ্কাম 

হইয়াওঁ তপোনুষ্কান করিতেছ ; তুমি অতি দয়ার্দন্বভার 

তথাচ দুঃখভাব কিছুমাত্র অবগত নও) তুমি চিরন্তন 

কত নিন জীণ হও না। তুমি সর্বজ্ঞ, তোমাকে কেহ 

নমে! বিশ্বস্জে পূর্বং বিশ্বং তদনু বিভ্রতে। 
অথ বিশ্বসা সংহর্রে তৃভাৎ ত্রেধা স্থিতাত্বনে ॥ ১৬ ॥ 
রসান্তরীণ্যেকরসং হথা দিব্যং পয়োহধ,তে। 
দেশে দেশে গুণেম্বেবমবস্থীস্তমরিক্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

অমেয়ো মিতলো কন্ত্বম নথ জারি | 

অিতোিষ্রতান্তমব্যক্তোব্যক্তকারণম্ ॥ ১৮ | 
ছদয়স্থমনাসিন্মমকামং ত্বাং শস্বিমম্। 
দযালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাঁণমজরং বিছুঃ ॥ ১৯॥ 
সর্বজ্বন্্বমবিজ্ঞাতঃ সর্বযোনিস্ত্যাত্বভূঃ | 

সর্ব প্রভুরমীশস্তবমেকন্ত্ৎ সর্বরূপভাঁক ॥ ২০ 
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বিদিত হইতে সমর্থ নহে) তুমি স্বয়জূ, কিন্তু তোম] হই- . 
তেই দমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে )তুমি সকলের প্রভু, তোমার 
উপর কেহ আধিপত্য করিতে পারে না। তুমি একমাত্র 
হইয়াও সকল বস্ততেই অবস্থান করিতেছ। তুমি সপ্ত সমু- 

দ্রের দলিলমধ্যে শয়ন করিয়া আছ) সপ্ত সাম বেদ তোমার 

মছিমা কীর্তন করিতেছে; তুমি সপ্ত ভুবনের একমাত্র 
আশ্রয়) সকলে তোমাকে বরিসুখ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকে। ধর্মার্থ প্রভৃতি চতুর্ববর্গফলপ্রদ" স্ঞান, সত্য 
ত্রেতা প্রভৃতি যুগচতুষ্টয়সম্পন্ন কালের পরিমাণ এবং এই 

চতুর্বর্ণাত্বক লোক সমুদায় তোমা হইতেই উৎ্পন্ন হইয়াছে 
ভূমি চতুম্খখ) যোগিগণ মোক্ষপদলাভের অন্ভিলাষে 
বিষয়াস্তর হইতে মন আকর্ষণ করিয়া তোমাকে জ্যোতিঃ- 
্ববূপে হৃৎ্পদ্মমধ্যে ধ্যান করিয়া থাকেন। তুমি জম্মহীন 
ইইলেও জন্মপরিগ্রহ করিতেছ, নিরীহ হইলেও শন্তু- 
বিনাশ করিয়া! থাক, সতত জাগৰক হইয়াও যোগনিজ্রা 
অধিকার করিয়া আছ, তোমার যাথার্থ্য কোন্ ব্যক্তি 
বিদিত হইতে সমর্থ হয়। . তুমি ৰপরস প্রভৃতি বিষয় 

সপ্তসাঁমোপগীতং ত্বাং সপ্তার্বজলেশয়ম | 

সপ্তার্টিমুখমাচখুুঃ সগ্ডলোটিককসংশ্রয়ম্ ॥ ২১ ॥ 
চতুর্বক্মফলং জ্ঞানৎ কালাবস্থাশ্চতুযুগাঃ | 

চভূর্ববর্ণময়ৌলোকন্তৃতঃ সর্ব্বৎ চতুমুরখখাঁৎ ॥ ২২ ॥ 
অভ্যানিগৃহ্থীতেন মনসা! হ্বদরাশ্রয়ম্ | | 
জ্যোঁতির্য়ং বিচিন্বত্তি যোগিনজ্ত্বীৎ বিুদ্কুয়ে ॥ ২৩ ॥ 

অজস্য গৃন্কৃতে। জন্ম নিরীহস্য হতঘ্বিষঃ | 
স্থপতি অবপকেক্ষেজ্য হত্যৎ জে কৃত্ঠক $ ২৬ ৬ 
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সকল উপভোগ, অতি কঠোর তপোনুষ্তান) ' প্রজ্জাপালন 
ও উদাসীন ভাবে অবস্থান করিতে পার। . মুক্তিপদার্থ- 
সাধন উপায় সকল সাঙ্ঘাদি দর্শনতেদে বিভিন্নপ্রকার 
হইলেও তাগীরঘীপ্রবাহ যেমন মহাসাগরে, তক্রপ 
তোমাতেই নিপতিত হইতেছে। যে সমস্ত বিষয়ানুরাগ. 
শুন্য মহাত্সারা তোমাতেই মন ও কর্মা সমর্পণ করেন, তুমিং 
তাহাদিণের সংসাবশ্বৃঙ্খলচ্ছেদনের একমাত্র গতি। আপ 
বাক্য ও অনুমান দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হওয়। যায় 
স্বতরাং তোমার কথ দ্বরে থাকুক, পৃথিবী প্রভৃতি তোমার 
এই সমস্ত এশ্রর্ষ্য প্রত্যক্ষপরিদৃশ্ঠমান হইলেও ইহার 
ইয়্তা করা নিতান্ত স্বুকঠিন। তুমি যখন ন্মরণমাত্রেই পুরু- 
বকে পবিত্র করিয়া থাক তখন ইহা দ্বারাই তোমার সাক্ষাৎ. 
কার লাত প্রভৃতি অবশিষ্ট কার্ষেযর ফল সমুদাঁয় সম্যক 
নিবেদন করা হইল । সাগরের রত্বের ন্যায় সুর্ষ্ের রশ্মি 
জাঁলের ন্যায় বাকযমনের অগোচর তোমার কার্য্যসমুদায় 

শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্ত,ং চরিতুৎ ছুশ্চরং তপঃ। 
পর্যযাপ্ডোনি রজাঃ পাতুমৌদাসীন্যেন বর্তিতুম ॥ ২৫। 
বহুধাঁপ্যাগমৈর্ভিনাঃ পহথ'নঃ সিদ্ধিহেতৰঃ| 
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোৌঘ! জাহুবীয়া ইবার্ণবে | ২৬। 
ত্বধাঁবেশিতচিত্বানাং ত্বৎসমর্পিতকর্মাঁম্ | 
গতিস্ত্বৎ বীতরাগাগামভূয়ঃসন্গিবত্তয়ে ॥ ২৭ | 
পত্যক্ষোৌহপ্যপরিচ্ছেদ্যো মহ্যাদিপ্্মাহিমা তব । 
আগুবাগহ্মানাভ্যাং সাধ্যং ত্বাঁং প্রতি কা কথ! ॥ ২৮ ॥ 
কেবলং ম্মরণেনৈব পুনাঁজি পুকষং যতঃ। 
অনেন বত্য়ঃ শেষা নিবেদিতফলাস্বায়ি ॥ ২৯ ॥ 
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স্ততিবাদ অপেক্ষা! অতিরিক্ত হইতেছে। তোমার কোন 
অভাবই পরিহার করিতে নাই, সুতরাং লোকের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই তোমার জন্মগ্রহণ ও কম্মানুষ্ঠানের 
একমাত্র কারণ। বাক্য যে তোমার মহিমা কীর্তন করিয়া 
নত হয় সে কেবল শ্রান্তি বা অশক্তিনিবন্ধন, বস্তৃত. উহা 
যে তোমার মহিমার ইয়ত। করিয়। ক্ষান্ত হয় তাহা নহে। 
দবগণ এই বলিয়া সেই নারায়ণকে প্রসন্ন করিলেন। 
হাদিখের এই সমস্ত বাক্য নিতান্ত স্তৃতিবাদ নহে, ইহাতে 

সত্যেরই সম্যক্ প্রস্তর আছে। পরে তাহারা কুশল প্রশ্ম- 
পর্বক নারায়ণের প্রীতি পরিবদ্ধিত করিয়া কহিলেন, তগবন্! 
রাক্ষনৰপ সমুদ্র অকালে উদ্বেল হওয়াতে জায়াটিলর 
অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছে। 

অনন্তর নারায়ণ অতি গম্ভীর স্বরে সাগরের কল কল 
রব তিরোহিত ও তীরসন্নিহিত গিরিগন্কর প্রতিধ্বনিত 
করিয়া কহিতে লাখিলেন। তৎকালে সেই চিরন্তন কবির 

উদধেরিব রত্বানি তেজাঁংসীব বিবস্বতঃ | 

স্তুতিভ্যো ব্যতিরিচ্যন্তে দূরাণি চশ্রিতাঁনি তে | ৩০ | 
অনবাগুমবাঁপুব্যং নতে কিঞ্চন বিদ্যতৈ | 

লোকাহুগ্রহএবৈকো হেতুস্তে জম্মকর্্মণোঃ ॥ ৩১ ॥ 
মহিমান যছুগ্তকীর্ত্য তব সংহ্িয়তে বচঃ | 
শমেণ তদশক্ত্যা বা ন শুণানামিয়ত্তয়া ॥ ৩২ ॥ 

ইতি প্রসাদয়ামাসু স্তে সুরাম্তমধোক্ষজম্। 
ভূতার্থব্যাহ্াতিঃ সা ন স্ততিঃ পরমেতিনঃ ॥ ৩৩ ॥ 
তস্মৈ কুশলসং প্রশ্বব্যক্রিতপ্রীতষে সুরা; । 
ভযমপ্রলয়োছেলাঁদাঁচখুুনর্বতোঁদধে ॥ ৩৪ ॥ 
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কণ্ঠনিঃ সত ভারতী কতনংক্কার হইয়াই ষেন চরিতার্থতা প্রা€ 
হইল এবং উহ! উহার ধবলদশনপ্রতার সহিত মৃখমধা 
হঈতে নির্গত হওয়াতে বোধ হুইল যেন তাহার চরগতল 
নিঃসৃতাবশিষট স্বর তরক্কি ণী তৎকালে উর্বীবাছিনী হইয়াছেন 
হে দেবগণ! তমোগুণ যেমন দেহীদিগের সত্ত্ব ও রজোগুগকে 
আক্রমণ করে তন্জরপ রাক্ষল রাবণ তোমাদিগের মহিম। ও 
পৌরুষ পরাভূত করিয়াছে, ইহা আমি বিদিত' হইয়াছি। 
আর অভার্কতোপস্থিত পাপপ্রভাবে সজ্জনের হৃদয় যেষন 
দগ্ধ হইতে থাকে তন্রপ সেই নিশাচর এই ক্রিলোককে সন্ত 
করিতেছে ইহাও আমি জ্ঞাত হইয়াছি। হররাজ আমার 
সহযোগী, সুতরাং এই রাক্ষদতয় নিবারণার্থ আমা! 
নিকট প্রার্থনা কর1 উহ্থীর কর্তব্য হইতেছে না। সমীর 
দ্বয়ংই অগ্নির সারধ্য স্বীকার করিয়া থাকেন । 

অথ বেলাধমাসন্নটশলরস্)নুন1দিনা। 
স্বরেণোবাচ ভগবাঁন্ পরিভূতার্ণবন্বনিঃ ॥ ৩৫ ॥ 
পুরাণস্য কবেস্তন্য বণস্থাঁনসমীরিতা।। 
বডুব কতনংস্কাঁরা চরিতাঁর্থৰ ভারতী ॥ ৩৩॥ 
বভেখ সদশনজ্যোঁতয়! সা বিভোর্বদনোদ্টাতা। 
নির্যাতশেষা চরণাৎ গঙ্গেবোর্ প্রবর্তিনী ॥ ৩৭ ॥ 
জানে বো রক্ষসা ক্রীন্তাবন্ুভাৰপরাক্রমেধ। 
অন্দিনাং তমসেবোঁভৌ গুণে প্রথমমধ্যমে$ ॥ ৩৮ ॥ 
বিদিতং তপ্যমানঞ্। তেন মে ভুবনত্রষমূ । 

অকাঁযোপনতেনেব সাবোহদযমেনসা ॥ ৩১৯ | 
কার্ষেষু চৈককার্ধাত্বাদতভার্থোহশ্মি ন বজিণ!। 
স্বযমের হি বাকো হয়ে; সারধ্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪০ ॥ 
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গর্বে সেই নিশাচর ত্রন্ধাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত 
স্বীয় মন্তকের মধ্যে ম্বহস্তে নয়টি মস্তক ছেদন করিয়া 
হুতাশনে আন্তি প্রদান করিয়াছিল, তঙ্কালে সে দশম 

মস্তক আপনার খড় ছেদন না করিয়া যেন আমারই চক্রের 
প্রাপ্য পর্য্যাপ্ত অংশ স্থাপন করিয়াছে । ব্রহ্মা বরপ্রদান 
করিয়াছেন বলিয় চন্দন তরু বেমন ভূজক্রগণের উৎপাত 
সহা করিয়া থাকে তদ্রপ আমিও সেই দুরাত্মার এই উৎপাত 
সহ করিয়াছি। এ নিশাচর তপো'বলে রন্মাকে প্রসন্ন করিয়া 
তাহার নিকট কেবল স্থুরগণ হইতে আপনার অবধ্যত্থ 
প্রার্থনা করিয়াছিল তৎ্কালে সে মনুষ্যগণকে লক্ষ্য করে 
নাই, অতএব এক্ষণে আমি রাজা দশরথের রসে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া তাহার মস্তক বপ উত্পলদল কুতীক্ষ'শরনি- 
করে ছেদ্বন করিয়া সমরক্ষেত্রের উপহার দিব । 

হে দ্বেবগণ ! অতঃপর যাজ্জিকেরা শাস্ত্রানুসারে সংগৃহীত 

হবির অংশ অবিলম্বেই অধিকার করিবেন, মায়াবী নিশাচর- 
গণ আর উহা আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না। পুণ্যবান্ 

স্বাসিধারাপরিহতঃ কাঁমং চক্রস্য তেন মে। 

স্থাপিত! দশমো! মূর্ধা লভ্যাংশ ইব রক্ষসা ॥ ৪১ ॥ 
অস্টর্বরাতিসর্গাত্ত, যা তস্য ছুরাত্মনঃ | 
অত্যারূঢ়ৎ রিপোঃ সোঁড়ং চন্দনেনের তজোঁশিনঃ ॥ ৪২ ॥ 

ধাঁতাঁরং তপসা প্রীতং যযাঁচে স হি রাঁক্ষসঃ | 
দৈবাঁৎ অর্গাদবধ্যত্বং মর্ত্যেঘাস্থাপণরাত্মখঃ | ৪৩॥ 
সোহহুং দাঁশরখিভূত্বা রণভূমের্বলিক্ষমম্। 
করিষ্যাঁমি শটরত্তীটক্ষেত্তল্ছিরঃকমলোচচষম্ ॥ ৪8 ॥ 
অচিরাদ্যন্্রভির্ভীগৎ কপ্পিতং বিপ্বিবৎ পুনঃ । 

ফাধাবিভিরঙালীচ়মাদাস্যধে নলিশাচটৈঃ 0 ৪৫ ॥ 
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লোকেরা ব্যোমষানে আরোহণ পূর্বক নতোমণডলে সঞচরণ 
করিবার কালে রাবণের পুষ্পর রথ. দর্শন. করিবামাৰ 
তীত. হইয়া মেঘের অন্তরালে অন্তপ্ধান করিয়া, থাকেন, 
এক্ষণে তীহারা সেই শঙ্কা পরিত্যাগ করুন। ন্ুরগণ! 
রাবণ নলকুবরের শাপপ্রতাবে প্রতিধিদ্ধ হইয়া বন্দীকৃত 
স্বরনারীগণের বেণীবন্ধন বল পুর্ব্ক গ্রহণ ও দুষিত করিতে 
পারে নাই, এক্ষণে তোমরা তাহা উন্মোচন করিবে।. দেই 
নীল জলধর বিধুঃ রাবণৰূপ অনাৰৃফিপ্রভাবে, নিতান্ত শুস্ক 
ক্ুরগণবপ শস্য এইপ্রকার বাক্যসলিলে অভিষেক করিয়া 
তৎক্ষণাৎ অন্তদ্ধান করিলেন। 

অনস্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বৃক্ষ সকল যেমন কুন্তুম- 
নিকর দ্বার সমীরণের অনুসরণ করিয়। থাকে তদ্রপ 
স্বন্ব অংশানুসারে সেই, রাঁবণবধৰপ ন্ুরকার্ষযসাধনে 
উদ্যত নারায়ণের অন্ুগমন করিলেন। 

এদিকে মহারাজ দশরথের সেই পুত্রেফ্টিষজ্ঞ সমাধানান্ে 
এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণ পাত্রস্থ পারসান্ন গ্রহণ পুর্ব্বক সহম 

ূ বৈমাঁনিকাঃ পুণ্যকুতস্ত্যজন্ত মকতাঁং পথি। 
পুশ্গকাঁলোকনংক্ষোৌভিং দেখাঁবরণতৎ্পরণঃ ॥ ৪৬॥ 

মোঁক্ষ্যধে স্বর্গ বন্দীলাং বেশীবন্ধানদৃষিতাঁন |. 
শাঁপযস্ত্রিতপৌল্ত্যবলাঁৎকাঁরকচগ্রট্হিঃ ॥ ৪৭ 
রাঁবগাঁবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ | 

অভিরষা মকৎশস্যং কষ্মেঘক্তিরোঁদধে ॥ ৪৮ | 

পুক্কহ্তপ্রভৃতষঃ ন্ুরকার্যেযোদ্যতং সুরাঃ | 
অংশৈরনুযযুর্বিুঃং পু্পৈর্্বাফুমিব দ্রমাঁধ ॥ ৪৯॥ 
অথ তস্য বিশাম্পত্যুরন্তে কাঁম্যস্য কর্্মণঃ। 
পুকষঃ প্রবভূবাণের্বরিষ্মষেম সঙ্থত্বজাঁম ॥ ৫০ ॥ 
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ছতাশন মধ্য হইতে উদ্বিত হইলেন । খঝত্বিকগণ তীহারে 

'দখিবামাত্র অতিমাত্র বিম্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

তকালে ভগবান্ বিষুতওর আবির্ভাবে সেই পায়সামন এ 
ুর্লষের পক্ষেও নিতান্ত দুর্বহ হইয়াছিল। 

অনন্তর স্কররাজ ইন্দ্র যেমন রত্বীকরদত্ত অমৃত গ্রহণ 

করিয়াছিলেন তদ্রপ মহারাঙ্গ দশরথ প্রজাপতিপ্রেরিত- 
পুরুষ কর্তৃক উপনীত পায্নসান্ন প্রতিগ্রহ কুরিলেন। বিধুঃ 
দ্বয়ং টত্রলোক্য প্রভব হইয়াও যখন রাজ! দশরথের গুরসে 
জম্মপরিগ্রহ করিবার অভিলাষ করিলেন তখন এ ভূপতির 
গুগগ্রাম যে অসাধারণ ইহ উল্লেখ কর। বাহুল্য মাত্র। 

অনন্তর দিবাকর যেমন ভূঁমগুল ও নভোমগ্ডলে তরুণাতপ 

বিভাগ করিয়া দেন তদ্রপ তিনি সেই চরুনামে. নির্দিষ্ট 
বৈষ্ণব তেজ কৌশল্যা ও কেকয়ীষ্টকে বিভাগ করিয়। দিলেন। 
কৌশল্য৷ তাহার প্রধান মহিধী ও টৈকের়ী প্রেয়সী ছিলেন, 
এই নিমিত্ত তিনি তাহাদিগের দ্বার! স্ুমিত্রাকে সেই দেব- 
দত্ত পায়সাম্নের অংশ প্রদান পুর্র্বক সম্মান করিতে অভিলাষী 

হেমপাত্রগতং দোর্ভামাদধানঃ পয়শ্চক্কমূ | 
অনুপ্রবেশাদাঁদ্যস্য পুৎসত্তেনাপি ভুর্বহম্ ॥ ৫১। 
প্রাজাপত্যোঁপনীতং তদন্নং প্রত্য গহীন পঃ | 

বষেব পয়সাং সারমাবিষ্কু তমুদস্বতা ॥ ৫২ ॥ 

অনেন কখিতা রাঁজ্ঞো গুণাস্তস্যান্যছুর্লভাঃ | 

প্রন্থতিং চকমে তল্মিন্ টত্রলোক্যপ্রভবোৎপি ঘৎ ॥ ৫৩1 
স তেজো বৈষ্বং পত্্যোর্ধ্বিভেজে চকসহভ্তিতম্ | 
দ্যাঁবাপৃথিব্যেো প্রত্য প্তমহর্পাতিরিবাঁতপম্ ॥ ৫৪ | 
অর্টিতা তস্য কৌঁশল্যা প্রিয়! কেকযবংশজ1 | 

খত; সম্ভাবিভাঁং তাত্যাং লিত্রাউশচ্ছদীশ্বরঃ ॥ ৫৫| 
৫ 
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হইলেন।' তখন কৌশল্যা ও কৈকেয়ী 'সেই সর্বজ্ঞ রাজ 
দ্শরথের আন্তরিক তাব সম্যক অবগণ্ত হইয়ান্ব স্ব পায় 
সাম্মের অদ্ধাংশ স্ুমিরাঁকে প্রদান করিলেন। মধুক? 
যেমন মাতঙ্রের গণ্ডধুগলবাহিনী মদধারার প্রণয়ভাঁজ। 
হয় তন্রপ স্ুমিত্রা সেই সপত্বীদ্ধয়ের অতিশয় প্রণয়পাত্ 

ছিলেন। 

পরে সুর্যের অমৃত নামক রশ্মিজাল যেমন সলিল' 

ময় গত ধারণ করে তদ্রপ দশরথের সেই তিন সহ্ধর্মিণ 
প্রজাবর্গের অভ্যুদয়ার্থ দেবাংশসন্তব গভ ধারণ করিলেন 
রাজপত্বীরা এককালে অন্তর্বত্ী ও পাগ্বর্ণ হইয়া ফল 
গর্ত শস্যসঞ্পত্তির ন্যায় স্রশোভিত হইলেন। 

অনন্তর একদ। তাহার! স্বপ্নষোগে দেখিলেন যেন, কতি, 
পয় খর্বাকার পুরুষ শঙঞ্ঈ চক্র; গদা, খড়ন ও কার্ম,ক ধার! 
পুরবক তীহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; পতগরাজ গরুড় 

তে বছুজ্রস্য চিত্তজ্জে পত্ত্েগ পতুর্মহীক্ষিতঃ | 
চরোরপ্ধার্দ ভীগাঁভ্যাৎ তামযোজয়তামুভে ॥ ৫৬ | 

সা হি প্রণযবত্যাঁসীৎ সপত্ব্যোকভঘোঁরপি। 

ভ্রমরী বাঁরণস্যেব মদনিস্ান্দরেখযোঃ ॥ ৫৭ | 

তাতিগর্ভঃ শ্র্জীভূত্যে দধে দেবাংশসম্তবঃ। 
সৌরীতিরিৰ নাঁড়ীভিরমৃতাখ্যাভিরম্ময়ঃ | ৫৮ | 
অমনাপনমনত্বাপ্তা রেজুরাপাগু,রস্বিষঃ | 

অন্তগতফলা রস্তাঁঃ শস্যানাঁমিব জম্পদঃ॥ ৫৯ 

গপ্তৎ দদৃশুরাত্বানং সর্ধাঃ স্বপষু বাঁমনৈঃ | 
জলজাসিগদাশার্ধচত্রলাঙ্চিতমূর্ত্তিভি ॥ ৩০ ॥ 
হেমপক্ষপ্রভাঁজাঁলং গগনে চ বিতম্বতা | 

উহ্ান্তে ম্ম সুপর্ণেন বেগারুউপযোমুচা ॥ ৬১। 



১৪ সর্গ] ্ রঘুহংখ। ১৭৭ 

মহাবেগে জলদজাল আকর্ষণ ও নন্োমওলে সুবর্ণ ময় 
পক্ষের প্রত্তাপুঞ্ঠ বিস্তার করত স্রাহাদ্দিগকে বহম করি- 
তছে) লক্ষী শ্তনমধ্যবিলদ্বিত কৌন্ততমণি ধারণ . 
পূর্বক পম্মব্জন বীজ্গন করত তীহাদিগের শুক্রষ। 
করিতেছেন; কশ্ঠপ প্রভাতি সপ্তর্নিগণ আকাশ গঙ্তায় 

অবগাহন করিয়া বেদোচ্চারণ পুর্ব্বক তীহাদিগের 
উপাসন। করিুতেছেন। রাজা দশরথ পত্বীগণের মুখে 
এইৰপ স্বপ্নরত্তান্ত শ্রবণ করিয়। জগৎ্পিতা বিঝুণর পিতৃত্ব 
লাভনিবদ্ধন আপনাকে সর্ধবোৎ্রুষ$ বলিয়া অবধারণ 
করিলেন । 

[এ দিকে সেই আদ্িতীয় বিঝু স্বচ্ছ সলিলমধ্যে 
গ্রতিবিষ্বিত শশাঙ্কের ন্যায় রাজপত্বীগণের গর্তে চারি 

অংশে বিভক্ত হইয়। বাস করিতে লাঁগিলেন। অনস্তর 
রজনীতে ওষধি যেমন অন্ধকারনীশন জ্যোতি প্রসব করে 
তদ্রপ দশরথের প্রধান মহিষী পতিপরায়ণা কৌশল্য 
দশম মাসে এক পুত্র প্রসব করিলেন । দশরথ প্ুজ্ঞের 

বিজ্রত্যা কোন্ত ভন্যাঁসং স্তনান্তরবিলম্বিনম্ | 

পযুত্পান্য্ত লক্ষ্য চ পদ্মব্যজনহত্তয়! ॥ ৬২ ॥ 

কুতাঁতিষেকর্দিব্যাযাৎ ভ্রিক্রোতসি চ অপ্তভিঃ | 

ত্রহ্ষর্ষিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণভ্ভিকপতস্ফিরে ॥ ৩৩ | 

তাভ্যন্তথাবিধান ব্বপান শ্রত্বা প্রীতোছি পার্থিবঃ | 
মেনে পরার্ধামাতীনং গুকত্বেন জগন্ষীরোঃ | ৩৪ | 

বিভক্কাত্ব! বিড়ুন্তীসাঁনেকঃ কুক্ষিত্বনেকধা | 
উবাদ প্রতিসাচজ্্রঃ প্রসন্নানানপাঁমিব ॥ ৩৫ ॥ 

অথাঞ্যুমহিকী রাজ্ঃ প্রস্থতিসময়ে সতী । 

পুত্রং তযোপছং ল্লেতে নক্তং জ্যোতিন্রিবেধষধিঃ 4 ৩৬ 



১৪৮ ররুবইশ [১৫র্ 

কুকুমার শরীর সৌনারয্য স্র্শন' করিয়া ভাহার রাম এই নাম 
রাখিলেন | লেকে এ নাম জগতের আদিমক্রলভূত বলিয়া 
পরিপ্রহ করিয়া থাকে। তৎকালে সেই রঘুকুলগ্রদীপ বাল, 
কের অলেকিক তেজঃপ্রভাবে স্থৃতিকাগৃহগত প্রদীপ সকন 
যেন প্রভাশুন্য হইল। জননী কৌশল্য! পুত্র প্রসব করিয় 
অতিশয় কুশোদরী হইলেন এবং রাম তাহার সন্ষিহিত 
শষ্যায় শয়ন করিয়া! রহিলেন) তখন শরৎকুালে কৃশাঙ্গী 

জাহবী যেমন সৈকতপ্রদেশোপহিত পম্মোপহার. দ্বারা 
মুশোছিত হয় তদ্রপ তিনিও সেই পুন্্র দ্বারা অতিমাহ 
শোভ1 ধারণ করিলেন । ] 

অনন্তর কৈকেয়ী রত নীমে এক নুশীল পুত্র প্রস 
করিলেন । সম্পদ যেমন বিনয় দ্বার! স্থুশোভিত'হয় তদ্রেণ 

কৈকয়ী এ পুত্র দ্বারা অলম্কৃত হইলেন। তৎপরে স্বপ্রণালী 
ক্রমে অত্যন্ত বিদ্যা বেমন তত্বজ্ঞান ও বিনয় উৎপাদ। 

করিয়া থাকে সেইৰপ ক্ুমিত্রা লক্ষণ ও শক্রঘ় নামে দু 
যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। তখন জীবলোক দুর্তিক্ষা 

রামইত্যভিরাঁমেণ বপুষা তস্য চোদ্িতঃ 1 : 
নামধেয়ং গুৰম্চক্রে জগৎ্এথমমজগলম্ | ৬৭ | 

রক্ঘুবংশপ্রদীপেন তেনাএ্রতিমতেজস]। 

রক্ষাগৃহগতা! দীপাঃ প্রত্যাদিফী ইবাঁভবন্ (৬৮ ॥ 
শষ্যাঁগতেন রাঁমেণ মাতা শাঁতোদরী বভে!। 
নৈকতীস্তোজবলিন1 জাহুবীব শরতরুশ] ! ৬৯ ॥ 

কৈকেষ্যাস্তনয়োজজ্রে ভরতোনাঁম শীলবান । 
জনযিত্রীমলঞ্চক্রে যঃ প্রশ্রয়ইব শ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥ 
স্বতৌ লক্ষ ণশক্রক্নো লুমিত্রা ম্বয়ুবে যমে$। 
সদ্যগাঁরাঁধিতা'বিদ্যা প্রবোধবিনয়াবিৰ ॥ ৭১ | 



১৪ সর্গ ] ৰ রন্ুবংশ | ২৭৯ 

দাষশুন্য ও আরোগ্যাদিগুণসম্পন্ন হইল) বোধ হইল 
ধন, পুরুষোত্তম নারায়ণ ভুতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া 
বর্গও তাহার অন্ুগমন করিয়াছে। সমীরণ ধুলিলম্পর্ক 

ুন্য, হুইয়। সঞ্চরণ করিতে লাখিল, বোধ হইল দিক্পাল- 
[াণ এতকাল রাবণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন, 

এক্ষণে সেউ মূর্তি চতৃষ্টয়সম্পন্ন বিষুণর আবির্তাবে তীহাদি- 
গর শঙ্কা অপনীত হইল বলিয়! যেন টাহাদিগেরই অধিকৃত 
দিক্সকল বায়ুবহনচ্ছলে উচ্ছান পরিত্যাথ করিতে লাগিল। 

হতাঁশন ধুমশুন্য ও দিবাকর ক্রুপ্রসম্ন হইলেন, ভীহার! 
এতকাল রাক্ষসরাজ রাবণের বলবীর্ষ্য প্রভাবে নিতান্ত 
নিপীড়িত হইয়াছিলেন' এক্ষণে যেন তীহাদিগের সমস্ত 
ছুঃখ দুরীভূত হইল । তখন দশাননের কিরীট হইতে মণি- 
মকল স্থলিত হইয়! গেল, বোধ হইল যেন, রাক্ষসলম্ষমীর 
অশ্রুবিন্ছপরম্পর1 কিরীটস্ঘলিভত মণিব্যপদেশে ভূতলে 
নিপতিত হইল । দেবলোকে দেবদ্বন্ছভি সকল বাদিত 

নির্দোষমভবণড সর্ববমাবিস্কু তশুণং জগত । 
অন্বগাদিব হি ব্যর্গে!। গাং গতং পুকযোত্তমম্ ॥ ৭২4 

তস্যোদয়ে চতুমূর্তেঃ পৌলস্থ্যচকিতেশ্বরাঃ | 
বিরজস্কৈর্নভ্ব্তিদশ উচ্ভুসিতা ইব ॥ ৭৩ | 
কূশান্গুরপধুমত্বাৎ্ প্রসন্নত্বাঁৎ প্রভাঁকরঃ | 

রক্ষোবিপ্ররুতাঁবাস্তামপবিদ্ধশুচাবিব ॥ ৭৪ ॥ 

দশালনকিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষদশ্রিয়ঃ। 
মণিব্যাজেন পর্য্যস্তাঁঃ পৃথিব্যামভ্রগবিন্দবঃ ॥ ৭৫ | 

পৃত্রজন্ম প্রবেশ্যানাং তৃর্যযাগাঁং তস্য পুত্রিণঃ | 

আরস্তং প্রথমৎ চত্র দেঁবছুন্দুভয়ো দিবি ॥ ৭৬। 



মা রদুযংশ। : [ ১*সর্গ 
হইয়া সেই নঞ্জাতপুর রাজা “দশরখের- পুকন্পোৎসবে 
আবশ্ঠক তৃর্ঘ্য ঘোষের প্রথম আরস্ত করিয়া! দিল |  দেবগণ 
তাহার তবনে কপ্প বৃক্ষোৎুপন্ন কুন্ুম রাশি বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন এবং উহাউ তৎকালে সেই মহীপালের পুঙ্োৎ, 
পতি নিবন্ধন মালিক কার্য্যের আদিরচন! হইল। 

অনন্তর রাজা দশরথ আত্মজগণের জাতকর্মাদি সংস্কার 
নির্বাহ করিলেন। ধাত্রীগণ তাহাদিগকে স্তন্য পান 
করাইতে লাগিল। কুমারগণ অগ্রজ ভ্রাতৃসদুশ পিতার 
আনন্দের সহিত দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে লাগিলেন 
যেমন হবি দ্বারা হুতাশনের নৈসর্গিক তেজ পরিবর্ধিত হয 
সেইপ তাহার্দিগের স্বাভাবিক বিনীতনাব নশিক্ষা" 
প্রভাবে পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল । বসন্ত প্রভৃতি খাত 
সকল যেমন স্বরকানন নন্দনকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকে 
তদ্ধপ সেই সমস্ত সৌত্রাতরসম্পন্ ভ্রাতৃগণ রঘুর নিশ্কলঙ্ 

সম্তানকমবী ব্টিভবনে চ'স্য পেতুবী। 
সম্মন্গলোপচারাথাং সৈবাদিরচমভবহ ॥ ৭৭ ॥ 
কুমারাঁ; কতসংস্কাঁরাঁতে ধাত্রীস্তন্যপাঁয়িনঃ। 
আনন্দেনাগ্রজেনেব সমং বরখিরে পিতুঃ ॥ ৭৮ ॥ 
স্বাভাঁবিকং বিনীতত্বং তেষাঁং বিনয়কন্ম্মণা 
ুমূচ্ছ সহজং তেজো হবিষেব হবিভূ্জাম্ ॥ ৭৯ 
পরস্পরাবিকদ্ধান্তে তদ্রঘোঁরনঘৎ কুলম্। 
অলমুদ্যোতযামান্থ দে্বারণামিতর্তবঃ ॥ ৮০ ॥ 
সমানেইপি হি সৌজাত্রে যথোভে? রাঁমলঙ্ষমণেখ। 
তথা ভরতশক্র্ প্রীত্বা দন্দং বডুবতঃ ॥ ৮১ | 



১০ সর্গ ] রসুবংশ। ১৮৬ 

একাম্ত সমুজ্জর্পগ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃষ্সেহ পর- 
পরের একপ হইলেও রাম ও লক্ষণের ন্যায় ভরত ও 
ও প্রীতিনিবদ্ধন পরস্পর সহচর হইলেন। বহি ও 

মুর ন্যায়, শশধর ও সাগরের ন্যায়, তাহাদিগের একতা 
কদাচ অপনীত হয় নাই। তখন সেই সমস্ত প্রজানাথ রাজ- 
কুমারের শ্রীষ্মাবসানে নাতিশীতোষ্চ দিবসের ন্যায় তেজ 
ও বিনয় প্রভাবে প্রজাবর্গের মনোহরণ করিলেন এবং 
তাহারা তৎকালে সাক্ষাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের 

অবতারের ন্যায় অপুর্ব শোভ। প্রাপ্ত হইলেন। 
অনন্তর চারি মহাসাগর যেমন রত্বরাশি দ্বারা দিক্ চতু- 

ধয়ের অধিপতি দশরথকে আরাধনা করে তদ্েপ সেই সকল 
পিতৃবত্সল কুমারগণ গুণগ্রাম দ্বার! তাহাকে সন্তষ্ট করিতে 
লাগিলেন। তখন যে দন্যে অস্ুরগণের অসিধার বিকুঠিত : 
হইয়া গিয়াছে সেই দত্ত দ্বারা ক্রগজজ এরাবত যেমন 
সুশোভিত হয়, ফলসিদ্ধি দ্বারা যাহার প্রয়োগ অনুমিত 

তেষাঁং ছ্বয়োছ্েয়োটরক্যং বিভিদে ন কদাঁচন। 
থা বায়বিভাবস্বোর্ষথা চক্দ্রমুদ্রযোত ॥ ৮২ 
তে প্রজানাঁং প্রজানাঁথাঃ তেজসা প্রশ্রযেণ চ। 

মনো জহু্শিদাঘান্তে শ্যামা দিবসাইব ॥ ৮৩ | 
স চতুর্ধা বভে) ব্যস্তঃ প্রসবঃ পৃথিবীপতের | 
ধর্মার্থকাঁমমোক্ষাণামবতাঁর ইবাবাঁন ॥ ৮৪ ॥ 
গুৈরারাধাঁমীনুস্তে গুকৎ গুকবৎসলাঁঃ । 
তমেব চতুরন্তেশং রটত্বিরিৰ মহ্থার্ণবাঃ ॥ ৮৫ & 
সুরগজইব দক্তৈভ্ঞইদত্যাসিধাঁটির 
্য়ইব পণবন্ধব্যক্তযোটৈকপাঁতৈ:1 



১৮২ রঘুবংশ | [১ সা 

হইতেছে সেই লামানদ্দি উপাবচতুষ্টয়ে নীতি যেমন 
স্থশোতিত হয়, যুগকার্থের ন্যায় সুদীর্ঘ ভূজ চতুষ্টয বা 
বৈকুষ্ঠনাথ বিষুঃ যেমন শোল্তাপ্রাপ্ত হইয়া! থাকেন তদ্্র 
রাজাধিরাজ দশরথ সেই চারি আত্মজ দ্বারা শো] ধার? 
করিলেন! | 

 হরিরিব যুগদীর্ধৈর্রের্ভিরংশৈস্তদীয়ৈ; 

পতিরবনিপতীনাঁং তৈ্চকাঁশে চতুর্ভিঃ ॥ ৮৩ | 

ইতি জ্রীরঘুবংশে মহাকাঁব্যে কালিদাঁসকতেধ রাঁমাবতাঁরোনাম 

দশম? সর্গঃ | 



একাদশ সর্গ। 
স্পা এ 

অনম্তর কুশিকতনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাল দশ- 
থের সন্নিধাঁনে সমুপক্ছথিত হইলেন এবং রামচন্দ্র অণ্পবয়স্ক 
ইলেও তাহাকে যজ্জের বিশ্বশান্তির উদ্দেশে স্বীয় তপো- 
নে লইয়! যাইবার নিমিত্ত দশরথের নিকট প্রার্থনা করি- 
নন) মহাত্মারা তেজন্বীদিগের বয়সের ন্যুনাধিক্য : 

ছুমাত্র বিচার করেন না । তখন বিচক্ষণ মহীপাল 
হুকষ্টে রামকে লাভ করিলেও লক্ষমণের সহিত তৎক্ষণাঞ, 
হর্ষির হস্তে সমর্পণ করিলেন; ইহা! প্রসিদ্ধ আছে যে, 
ঘুবংশীয়দিগের নিকট কেহ প্রাণপ্রার্থনায় উপস্থিত হই- 
লও কর্দাচ পরাজ্ুখ হয় না। 

অনস্তর দশরথ আত্মজদ্বয়ের তপোবনগমনের নিমিত্ত 
গরের পখনংস্কার করিবার অন্ুমৃতি দিলেন । সমীরণ 
জলদজাল পুষ্প ও সলিল বর্ষণ পুর্ববক তৎ্ক্ষণাৎ্ৎ পথ- 
স্কার করিল । তখন পিভৃনিদেশ প্রতিপালনোদ্যত 

কেঁশিকেন স কিল ন্ষি্তীশ্বরো রাঁমমধূরবিঘ্ঠাতশীন্তযে | 
কাকপক্ষধরমেত্য যাঁড়িতভ্তেজসাঁং হি ন বষঃ জমীক্ষ্যতে ॥ ১। 

কচ্ছলব্ধমপি.লব্ধবর্ণভাঁক তং দিদেশ মুনক্চে সলক্ষণম্ | 

অপ্যসুপ্রণয়িনাঁৎ রঘোঁঃ কুলে ন ব্যহন্যত কদাচিদর্থিভা ॥ ২ ॥ 

যাবদাদিশতি পার্থিবন্তযোর্িরমাঁয় পুরমার্গসংস্থি,বাম। 
ভাবদাশু বিদধে মকৎলখৈ: লা অপুত্পজলবর্ষিভিত্বলৈত ॥ ৩ & 

চি. 



১৮৪ (বহৃধংশ। [৮১ 
রাম ও'লক্ষমণ ধনুর্ধারণ পুর্বকপিতার'চরগে প্রধিপাত 

'লেন। দ্শরথেরও নব্রুনজলরিন্ছু প্রবাসগমনোদ্যত'প্র 

পুক্দ্বয়ের উপর নিপতিত হইল । পিতার নয়নসলি 
স্ঠাহাদের শিখা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া গেল। : তখন সেই'রা 
কুমার দয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুসরণে প্ররন্ত হইলেন 
পুরবাসী লোকেরা তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগি 
তৎকালে পৌরজনের নয়নপংক্তি রাজপথের তোর 
স্বারের ন্যায় মুশোভিত হইল 1 : 

বিশ্বামিত্র একমাত্র লক্ষণের সহিত বামকে লগ 

যাইবার প্রার্থনা করাতে দশরথ. তনয় দ্বয়কে কেবল আম 
ব্বাদ করিলেন, উহণাদিগের সহিত সৈন্য. প্রেরণ কর! আ. 
আবশ্ক বিবেচনা করিলেন না । তাহার আশীর্বাদ 
উত্থাদিগকে রক্ষা করিতে লমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। 

অনন্তর চৈত্র ও বৈশাখ মার যেনন মেষাদি রা 
সংক্রম নিবন্থান স্্ষ্্যর অনুসৃত হয় সেইকপ রাম ও লক্ষ 
মাতৃগ্ণের চরণ বন্দন পূর্বক মহ্র্ষির অনুসরণ ক/ 
স্থশোভিত হইলেন। গ্রমনকালে তাহাদিগের বাহ্থযুগ 
তরক্গের ন্যায়'চঞ্চল হইতে লাগিল, তখন ভাহাদি, 

তো নিদেশকরণোঁদ্যতো পিতুর্ধস্বিনেণ চরণযোর্সিপেততুঃ। 
ভূপতেরপি তযোঁঃ প্রবৎস্যতোর্ণঅযোঁকগরি বাম্পবিদ্দবঃ ॥ ৪1 
তে পিতুর্ণধনজেন বাঁরিণা কিব্িছক্ষিজশিখগডকাথুডে?। 
বিনে! ভমৃতিমদ্থশচ্ছতাং পৌরদৃর্টিকতমার্গতোরণোঁ, 8.৫ ॥ 

' লক্ষাণীনুচরগেবগ্রাতষধং সেতু সৈচ্ছচৃতির্িত্যসো। নৃপঃ | 
- জাম্শিখং প্রধুতুজে ন বাঁহিনীং সা! ছি রক্ষণবিখেণ'তরোঁও ক্ষা॥ 

মাতৃযর্গচাণস্গর্দো মুনেক্ডৈ রগ পদবীং মহেঠজস; 1. 
রেততুগতিষশাৎ ওদারতরদ তাকাল অধুমাবকারিক:$ ৭6 



সর্থ এ ৬৪ ১৮৫ 

ই চগলগমন।শিশুত্বনিবন্থন.. রর্বাকালে উদ্ধয, ও ভিদা 
মরণ নদদ্বয়ের ্বসাসানুবপ- কার্ষেঃর ন্যায় রমণীয় হইয়া 

ঠিল? | 
এমণিময়ভূমিসঞ্চরণযোগ্য রাম ও লক্ষণ গ্রমনকালে বহর 

গান্দেবঙ্গাতিবল নামক বিদ্যা অভ্যাস করিয়া উহার প্রভাবে 
বিমধ্যে কিছুতে ক্লান্ত হইলেন না) তখন তাহাদের 

নাধ হইল যেন, তাহারা জননীরই পারে অবস্থান করি- 
চছেন। তাহাদ্দিগের যানে গমনাগমন করা অভ্যাস থাকি- 

নও সেই পুর'রত্তকীর্তনকুশল পিভৃলখা কুশিকতনয়ের 

'ভীততবক্তান্তবর্ণনে সঞ্চরণক্লেশ কিছুমাত্র অন্ুত্তর হইল 
1) প্রভাত তীহারা যেন তখন যানে আরোহণ করি- 

ই গমন করিতেছেন এইবপ বিবেচনা করিলেন |. সরো- 

রসকল'কুরদ সলিল, বিহঙ্বমগণ শ্রুতিম্থখকর মধুরধনি, 

মীরণ স্ুগ্দ্ধি কুক্ুমরেণু বর্ষণ এবং জলদাবলী ছায়। প্রদান 
(রিয়া তাহাদিগের পরিচর্যা করিতে লাগিল। তপন্থিগণ 

খুকালে সেই রাজফ্ুমারছয়ের, মনোহর মুর্তি নিরীক্ষেখ 
রিয়া ষেকপ গ্রীতিলাস্ত করিলেন কমলনুশোভিত 

বীচিলোলভুজযোস্তযোর্গতৎ ৈশবাচ্চপলমপ্যশোভিত ।. 
তভাঁষপণাশমই্বাদ্ধিদভিদ্যযোর্নমধেরসদৃশৎ রিচোর্টিতম (৮ 

| হত বঙগভ্িনজসোঁ পভাঁৰভো বিদ্যযোঃ পথি মুনিএরদিউযো£ | 

মঙ্গতুর্ন ঘণিকুর্উচমাডিতত), মাতৃপার্থপরিবর্ভিনটবিব & ৯ 8. 
'পুর্ব্ববত্তকথিইত$.পুরারিতঃ সাসুজ: পরিত্ৃস্চম্য রাঁঘিবহ । 

উক্থাদান ইত বাহ্দ্দোচিভঃ-পাঁচারয়পিস বে রৈষ*, | ১০ ॥ 
তা অক রব্বস্ধিরুত্িঃ কুক্িকিড়ঃ অকতিলু খে গিতৃত্রিথঃ | 
বাঁধাম$' সরেজিগস্তরগুতিল্ছামিয়া চ: জন 79২. সিভুফবিরেই ॥ ১৯ ॥ 

১ ্িনাহ্দা হুদ এত রিনি? ও কিনত/লাত ক্ররাছে। 



প্র 

/১৮৬ 'রন্ধুরংশ। [ ১১. 
সলিল ও শ্রসাপ্রহ্থারী, বক্ষ নিরীক্ষণ করিয়াও, তদ্দেপ সন্ত 
হ্ননা।. রঃ 

,অনস্তর দাশরথী রাম হরকোপানলাদ্ধকলের গগবা: 
অনঙ্কদেবের তপোবনে সমুপস্থিত হুইয়! অক্তসৌন্দর্যে 
তাহার অনুপ হইলেন, কিন্ত কার্ধ্যগত সবিশেষ বৈলক্ষণ 
লক্ষিত হইল | পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তীহাদিগবে 
স্বুকেতৃতনয়া তাড়কার অগস্তযদেবপ্রদত্ত অভিশাপরৃত্তায 
শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, গ্নেই নিশাচরী এই পথ অবরোধ 
করিয়া অবস্থান করিতেছে । এই কথা শ্রবণ করিবামার 
তাহারাও কাম্মুকের কোটিদেশ ভূতলে সন্িবেশিত করিয় 
বিলান নহকারেই যেন উহাতে জ্যা আরোপণ ও টস্কার 
প্রদান করিলেন। ১ 

অনন্তর নিশাচরী তাড়কা সেই কোদওটস্কার শ্রবণ 
করিবামাত্র তথায় প্রাছুতূতি হইল। উহার কলেবর কৃ্- 
পক্ষীয় রক্গনীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং কর্ণে গতিবেগচপল মৃত- 
কপালককৃতকুগুল; দেখিলে বোধ হয় যেন, বকপংক্তিন্বশো- 
তিত নিবিড় কাদস্থিনী নভোমওডলে সমুদিত হইয়াছে। তখন 
সেই প্রেতচীবরধারিণী নিশাচরী সিংহনাদ পরিত্যাগ পুর্বাক 

_.. নাভতিসাঁং কমলশোঁভিনাঁং তথা শাখিনাঞ্চ ন পরিশ্রমচ্ছিদাঁম্। 

দর্শনেন লুনা থা তষোঃ এ্রীতিমাঁপুকভযোন্তপন্যিনঃ ॥ ১২। 
স্থাগুদদ্ধবপুষস্তাপৌঁবনং প্রীপ্য দাশরর্ধিাতকার্দা কঃ | 

' বিএছেণ মদনস্য চাকণা দোইভবৎ গ্রতিনিধির্ন করনা ) ১৩৪ 
তৌ সুকেতুখুতয়! খিলীকতে'কোঁশিকান্বিদিতশীপযা পথি । 
মিন্যতুঃ ক্ছলমিবেশিতাটনী লীলৈব ধনুখী অধিজ্যতা্ & ১৪। 
জানিনাদমখ গৃ্ৃভী, তযোঁঃ প্রাছুরাস'বনলক্ষপাঁচ্ছরিঃ..:. 
ভাড়ফা চলকপা লরুখলা-কানিলকেধ'নিবিড়া বলাঁকিনী 8১৪ ॥ 
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অন্তিমাঙজ গমনবেঙ্শে পথের পাশ্থস্থি বক্ষ সকল কম্পিত করত 
শ্মশানোখিত বাত্যার ন্যায়. রামকে, অতিভূত করিল। 

রাম উহীরে উদ্ধবাছ হইয়া*-আগমন করিতে নিরীক্ষণ 
র্বক শরদগ্ডের সহিত ক্ত্রীবধ করিবার ঘ্বণা এককালে পরি- 
ত্যাগ করিলেন । সেই দাশরথিনিক্ষিপ্ত শর তাড়কার 

্রস্তরের ন্যায় অতি কঠিন বক্ষঃস্থলে যে বিবর প্রস্তুত করিল, 
উহা যেন তশুকালে রাক্ষসদেশ প্রবেশে বঞ্চিত কৃতাস্থের 
গমনদ্বার স্ববপ হইল। | 

অনন্তর তাঁড়কা রামশরে বিদীর্ণঙ্ৃদয় হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইল । পতনবেগে সে কেবল আপনার 
কাননভূমি বিকল্পিত করিল না, তৎকালে রাক্ষসরাজ 
রাবণের ত্রিলোকবিজয়নিবন্ধন নিশ্চল রাজলম্মমীকেও বিচ- 
লিত করিল। পরে সেই নিশাচরী রামৰপ মন্মথের দুঃসহ 
ণরে বক্ষঃস্থলে প্রহৃত ও দুর্গন্থি রক্ত-চন্দনে চর্চিতকলেবর 
ইয়া জীবিতেশ ক্ৃতান্তের নিকেতনে গমন করিল। তখন 
মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের বলবিক্রম দর্শনে অতিশয় সন্তু 

তীব্রবেশধুতমার্গ ৃক্ষব! প্রেতচীবরবন! স্বনো গ্রীযা। 

অভ্যভাঁবি ভরতী গ্রজন্তয! বাত্যবেৰ পিভৃকাননোখযা ॥ ১৬ ॥ 

উদ্যতৈকতুর্জবর্টিমাঘতীৎ শ্রোণিলম্ি পুকবান্ত্রমোখলাম্। 
তাং বিলোক্য বাশিভাবধে স্বণাঁং পত্রিণা সহ মুমোচ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥ 
ঘচ্চকাঁর বিবরং শিলবঘনে তাঁডকোৌরনি স রামসায়কঃ। 
অপ্রবিষ্টবিষযস্য রঙ্ষ'সাঁং স্বারতাঁমগমনস্তকস্য ডৎ ॥ ১৮ ॥ 

, বাঁণতিমনহৃদয়া! নিপেতৃখী সা আ্বকাঁননভুৰং.ন ফেবলাম্। 
বিষ্টপত্রধপক্ষাজয্থিরাং রাবণশ্িয়মপি ব্যখস্পধত ৪১৯ ০ 

রাঁমশ্বথরেণ তাঁড়িতা' চুঃপছেন হবায়ে নিশাঁচরী |. 

গন্বধঞ্রধিরচন্দনোক্ষিতাঁ জপবিতেশবসন্িং' জগাম সা 8২৯ | 
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. হউন 1 তাীহাস্তক রাও স্র্যাকান্তমঞি যেমন. সর 

হইতে, কার্ঠদহদশীঙ : তেজ লান্ত করিয়।'খাঁকে তজ্জগ 
যহর্ষির প্রসাদ  রাক্ষসকুলক্ষরকর মন্ত্র লাত: করিলেন 

_'ক্নন্তর তীহারা বামনদেকের অতি পবি্ত আশ্রম 

পদে সমুপস্থিত হইলে মহর্থি রামচন্দ্রকে সঙ্গোধন পুরা 
কছিলেন/রাম | এই গান বামতনর আশ্রম । এই-কষধ 

শ্রবণ করিবামাত্র রাম আপদার পুর্্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মৃতিপ্ে 
'সম্যক্ উদ্দিত না হওয়াতেই একান্ত উম্মনা হইলেন 

পরে মহর্ষি আপদ্মার তপোবনে উপস্থিত হইয়া দেখি 

লেম, শিষ্যগ্ষগ অগ্রেই তহাদিগের নিমিত্ত তথায় অং 
প্রস্তুত করিয়! রাখিয়াছেন, বৃক্ষ সকল পল্পবপুট কপ অনি 

স্থান পর্ববক তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিতেছে এবং মুগকুং 

ভণহাদিগের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া বহিয়াছে। 

অনস্কর মহর্ষি ষজ্ঞকার্ষ্যে দীক্ষিত হইলেম। সূর্য্য 

চন যেমন পর্যায়ক্রমে উদ্দিত হইয়া হ্বীয় করজাঁলপ্রন্তাঁ 

লোৌকদ্দিগকে গাট়াদ্ধকার হইতে রক্ষা করিয় থাকেন তন্জ? 

রাম ও লঙগ্বণ, শরুজাল দ্বার! মহর্ষিকে রিঘ্বপরষ্পর। হই 

রক্ষা, করিতে লাগিলেন। ইত্যবমরে খত্বিক্গণ বদ্ধুজী 
নৈর্থতদ্রমথ মন্ত্ব্থনেঃ প্রীপদজমবদালাতৌফিতাহ । 

্ জ্যাতিরিদ্বননিপাঁতি তাঁম্রাঁৎ হর্ম্যফাস্তইৰ 'তাঁড়কান্তকঃ ৪ ২১ 

বাঁমনাশ্রয়পদহ ততঃ পরহ পাঁধন আচতমৃষেকপেধিবান | 

উন্মনা£ প্রথমজন্মছের্টিতান্যন্মরক্নপি বড়ূব রাঁশ্ববঃ ॥ ২২৪: 

আসদাঁদ মুদিরাতবন্ততঃ শিক্ষবর্গপরিকপ্গিতাহ্িম্। 

বদ্ধপর্বখটারনিজ্েমৎ ছর্গানোলা ধঘৃগংস্তিপোবিদনূ, ॥২৩ 

তত্র দীন ৃষ্িং. রক্ষতৃতধির্নতো, দশরখাত্ম জো ট্রি 

' লৌবসনুতনাদাহ উগোদিক্ৌ শিভি। শশিদিযানিরাছিহ 1২6 
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গুষ্পের ন্যায়, নিতান্ত শুল' শোণিতবিদ্ছ ছারা যজ্ঞবেদি 

দুষিত দেছির। সজ্ঞকার্দয পরিত্যাগ গুর্বক কভিশয়. তটস্ 

হইলেন) তাহাদিগের হস্ত হইতে খদির কান্তের ফন 
স্থলিত হইয়৷ গেল। 

স্খন রামচন্দ্র তঙ্ক্ষণাৎ তৃণীর রি শরগ্রহণ পর 
উর্ধঘুখ হইয়া দেখিলেন, বাক্ষসটৈন্যলমুদায় নভো- 

গুলে অবস্থান করিতেছে এবং উহােগের ব্জক্তত সকল 

গৃধের পক্ষপধনে বিকম্পিত হইতেছে। অনস্তর দিন 

অন্যান্য রাক্ষদগণ্ের প্রতি উপেক্ষা শ্রদর্শন পুর্বক তাহা- 
দিশের অধিপতি ফ্ববা ও সারীচকে লক্ষ্য করিলেন। 
প্তগরা্জ গরুড় ব্লহৎ অজগরের উপরেই বিক্রম প্রকাশ 
করিয়। থাকে, ভূঙুকে, আক্রমণ করিতে তাহার কদাচ 

প্রত্তি জন্মে না। 

অনন্তর অভ্রাবিদ্যাবিশারদ রাম শরাসনে তীমবেগ এক 

বায়ব্যান্ত্র সন্ধান করিলেন। তাড়কাতনয় মারীচ সেই অস্ত্র- 

প্রভাবে পর্বতের ন্যায় গুরু হইলেও বৃক্ষের সুপক্ক পন্দের 
ন্যায় তগ্ক্ষণাৎ্ ভূতলে নিপতিত হইল ৷ তখন স্থবাছ নামে 

অস্ত দৌষভবদপোডঢ়কর্মণ! স্ৃত্বিজাঁৎ চ্যুতদিরুক্কতত্চাষ, ॥ ২৫ ॥ 
উদ্মঃ পপাদি লক্ষণ গ্রাোজে। বাণষাশ্রবমুখাৎ মসুদ্ধরদ, | 

্ ক্ষ বলমপৃশ্যা্্ে বৃপ্রপক্ষপবমেরিতরজম্ ॥ £৬ 

ভত্র-বারধিপতী যখস্িষবাহ ডৌ) শরব্যমকরোত স নেতরাঁন্ | 
কিং মঙ্ছোরগরিসর্পসিবিজ্রনো রাজিজেকু গকড়ঃ অবর্ততে | ২৭ ॥ 

((বহন্তঞজবমাকোঁবিদও.সঙ্দধে হনুনি বাঁযুইদবতম্। 
তেন টিকপাা হা, শাঝখরমিব ভাচ়কাবৃতেস্ 8২৮ ॥ 
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অপর এক রক্ষণ মায়াফক বিস্তার পুর্ববক' ইতস্তত সঞ্চার 
করিতে লাগিল। কার্ধ্যদক্ষ রামও ক্ষুরপ্রীচন্ত্র:তাহারে 
খণ্ড খণ্ড করিয়! আশ্রমের 'বহির্তাগে। নাঙিরিট দন 
বিভাগ করিয়া! দিলেন। 

' এই পে সেই বজ্দের বিশ্বশান্তি হইলে নি 
রাম ও লল্মণের সাংগ্রামিক বল বিক্তমের সবিস্তর প্রশংসা 
করিয়া মৌনাবলম্বী কুলপতি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকর্য্য যথা- 
বিধানে সমাধান করিলেন। পরে মহর্ষি যজ্জঞান্তে সান 
করিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে প্রণাম করিলেন।' প্রণাম 
কালে তাহাদের শিখা আন্দোলিত হইতে লাগিল। .তখন 
মহর্ষি িশ্বামিত্র তাহাদিগকে, আশীর্বাদ করিয়া কুশক্ষত 
পাণিতল দ্বারা তাহাদের কলেবরস্পর্শ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মিখিলাধিপতি জনক এক ঘজ্ঞ আরপ্ত করিয়া 
তপোধন বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিলেন | জিতেন্দ্রিয় মহ্থি 
মিথিলায় গমনকালে রাম ও লন্ষমণকে জনকের ধমৃভ্ত- 
পণশ্রবণে একান্ত কৌতুহলপরতন্ত্ব দেখিয়া: সমভি- 
ব্যাহারে লইলেন। ক্রমে ০০৪ অনেক পথ অতিক্রম 

যঃ বাহিত রাক্ষসোঁৎপর স্তত্রতত্র বিস্র্প মাঁধষা | - 
তং স্ষুরপর্শকলীকুতং কৃতী পত্রিণাং ব্যভজদাশ্রমা্ছিঃ ॥ ২৯ ॥ 
ইত্যপাস্তমখবিস্বয়োত্তযোঃ সাংষুগীনমভিনন্দ্য বিভ্রদমমূ | 
খত্তবিজং কুলপতের্ধথাঁক্রমং বাগ্রফতস্য নিরবর্তযম ক্রি: ॥ ৩০ | 
তৌ প্রণামচলকাঁকপক্ষকো ভ্াতরাববভৃথাধুতো মুনি: । 
৮৮ সমস্পৃশৎ দর্ভপাঁটিততলেন পাঁণিনা ॥ ৩১ ॥ 
তং ন্যমন্ত্রয্ত সন্তু তক্রতুর্সৈখিলঃ স মিথিলা ব্রজর্ বশী | 
রাবার শিরা বিশঁভো উষটনুঃপ্বণজং কুতৃহদ্য ॥ ৩২ 
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র্বাক. সায়ংকধলে এক ক্মাশ্রম্রে রমণীয় ত্রুতল আশ্রয় 
করিগ্ল।, অবস্থান করিতে লাগিলেন | এ স্থানে দীর্ধতপা . 
গীতমের গৃহিণী মহলা! দেবরাজ ইন্দ্রের ক্ষণপ্রণপ্জিণী 
ইয়াছিলেন। পাযাগময়ী অহল্যা বহুকালের পর পুনরায় 
য আপনার মনো পুর্বকূপ প্রাপ্ত হইলেন সে কেবল 
[ামচক্ছ্ের পাপাপহারী পদধুলির অনুগ্রহমাত্র। 
 অনস্তর মিথিলাধিপতি জনক রঘুকুলতিলক রাম ও 

ক্ষণের সহিত মহরধি বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ, 
রিয়। পুজোপহার সমভিধ্যাহারে অর্থ ও কাম সহকৃত ফুর্তি- 
[ান্ ধর্মের ন্যায় তাহার প্রত্যুক্জীমন করিলেন। বিদেহনগর-. 
[নীরা ভূতলে অবতীর্ণ পুনর্ধবন্ নক্ষত্রদ্বয়ের ন্যায় সেই 
াজপুক্রদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তৎ্কালে উহ্বার। 
ক্ষের নিমেবপাতও দর্শনের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধক বলিয়। 
ঢান করিল। পরে জনকের সেই যুপসম্পন্ন যজ্ঞ সমাপন 

ইলে কুশিকবংশবদ্ধন তপোধন বিশ্বামিত্র বলিবার যথার্থ 
গবসর বুঝিয়া কহিলেন, মহারাজ ! রামচন্ত্র তোমার 

তৈঃ শিবেষু বসতির্গতাধভিঃ সাধমাশ্রমতকম্যৃহাত 4 

ষেযু দীর্ঘতপনঃ পরিগ্রহো! বাঁসবক্ষণকলত্রতাঁৎ যষেখ ॥ ৩৩ ॥ 
প্ত্যপদ্যত চিরাঁয় ষ পুনস্চাঁক গৌতনবধূঃ শিলামবী | 
স্বং বপুঃ স কিল কিলিষচ্ছিদাং রামপাদরজসামনু গ্রহঃ ॥ ৩৪ 

রাঘবান্বিতমুপস্থিতৎ মুনিং তং নিশম্য জনকো। জনেশ্বরঃ | 

অর্থকাঁমসহিতৎ সপর্ধ্যযা দেহবন্তমিব ধর্্মমভ্যগাৎ ॥ ৩৫ ॥ 
তে বিদেহুনগরীলিবাঁসিন।ং শাহ. শতাঁবিব দিবঃ অর্শ । 
মন্যতে স্ব পিবতাঁৎ বিলোঁচউনঃ-পক্ষমপাঠতমপি বঞ্চনাঁং মনঃ৩৩| 
যুপবত্যবদিতে ক্রিযাবিখে কাঁলবিছ কুশিকবংশবর্ধানঃ | 

| সাদঘসনদর্শো লং উদমপিজাক কব সঃ ॥ ৩৭৪. 
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শ্রারদন দর্শন করিতে অতিশকর উৎনুক্ষ হইয়াছেন ।. কার 
নক সেই প্রথণাতবংশপ্রস্থত বালকের ফোম. কলেব 
অবলোরুন. এবং অখপনার শরাসন আনত করা একা; 
নুঝঠিন' অনুধাবন পুর্বক কন্যার ধনুভর্তপথে দিভা। 
ভুঃখিত হইয়া! কছিলেন, ভগ্গবম্! ষে কার্য বহৎ মাও 
গণেরও দুষ্কর তত্বিষয়ে করিশাবক্ষের নিক্ষল দাহদে:অমু 
মোদন করিতে পারি না। ছে তাত 1 অনেকানের 
কার্মুকধারী মহীপাল সেই শরাদন আনত করিতে গিয় 
লজ্জিত হইয়াছেন এবং অনবরভজ্যাঘাতকঠিন স্ব 
ভুজদণে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধ। প্রদর্শন পুর্বববক প্রস্থান করিয়! 
ছেঁন | . তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ 1 আছি 
রামের বল বিক্রমের বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুদ। 
অথবা এক্ষণে উহার. পরিচয় দিয়! আর কি হইবে, বন্তর 
যেমন পর্বতে শক্তি প্রকাশ করে তজ্রপ আপনার 
শরাসনেই রামের বল" প্রকাশ হইবে। 

তখন মিথিলাধিপতি জনক মহ্র্ষির এইৰপ বাক্য শ্রবঃ 
করিয়া ইন্জ্ুগ্রাপকীটপরিমিত. অনলে দাহিকা শক্তির 

তক্গ্য বীক্ষ্য ললিতং বপুঃ শিশোঃ পার্থিবঃ, প্রথিভবংশজন্মনঃ | 
স্বং বিচিন্ত্য চ ধমুছুরাঁনমং পীিতো ছুহ্িতৃশলকসংস্ষা ॥ ৩৮। 
আত্রবীচ্' ভগরম্ মত্গ উৈরয াত্তিরপি : কর্ম ুগ্ধরমূ. | - 
তত্র মার্সুম্তমুৎসহে মোমবাতি কলভস্য চোর্উিতম, ॥ ৩৯ | 
হ্রেপিতা ছি বাহতূবা নরেশরাত্তেন তাত ধনুষ! ধুতৃতিঃ | 
জ্যানিযাতকঠিনত্বগোতুঙ্গান। শ্যাম বিধৃষ ধিগ্সিতি প্রতস্থিরে/61 
এত্যুবাঁচ তমৃির্পিশম্যতাঁং অঁরতো্যমথব! গিরাকুতম |. 
চাঁপ এব ভবতো! ভবিষ্যতিবব্যক্তশক্তিরশনির্সিরাঁদিব 185 ॥ 
এবমাপুবচরথ জু পৌঁকবং কাঁধপক্ষাকধরেইপি.রাঘবে। ড় 
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যায়, রাম ,অপ্পবয়ন্ষ হইলেউ:তাহার সারাংশ বিষক্ষে 
পুর্ণ বিশ্বলি করিলেন। *খ্সনন্তর স্ুররাজ ইন্দ্র যে 
তজোময় কার্মাক আবিষ্কার করিধায নিমিত্ত জলদজালকে 
মাদেশ করিয়া থাকেন তন্রপ ' ভিনিও আপনার শরাসন 
মাহরদণ করিতে পাশ্বচরদিগকে অনুমতি দিলেন । তখন 

শাশরধি রাম ষন্বারা ভগবান ব্যোমকেশ সৃগৰপধারী পলা” 

[নপরায়ণ যজ্জের প্রতি শর বর্ষণ করিয়াছিলেন লিদ্রিত 

দুঙ্জগরাঞ্জ বান্নুকির ন্যায় অতিত্ভীষণ সেই শরাসন নিরী- 

হণ পুর্বক তওক্ষণীঁৎ গ্রহণ করিলেন "এবং উহা পর্বতের এ | 
যায় অতি কঠিন হইলেও 'অনক্রদেব যেমন -্বীয় স্থুমার" 
কু্মচাপে জ্যা আরোপণ করিয়া থাকেন তন্রপ তিনি 
অবলীলণক্রমে উহাতে জ্যারোপণ করিলেন। তৎ্কাঁলে 

দাস্থ সমস্ত লোক বিন্ময়াবিষ্ট হইয়। তাহাকে নির্নিমেষ- 

লোঁচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । পরে অতিমাত্র 

আকর্ষণে সেই শরাসন বজ্ঞের ন্টায় অতি কঠোর শব্দে 

ভগ্ন হইয়া! পুনরায় ক্ষত্রিয়ফুল উন্নতিলাত করিয়াছে, 
যেন এই কথ জাতক্রোধ . পরগুরামের কণার করিল। 

প্রদ্দধে ভ্রিদশগৌপমাত্রকে দাহশক্তিমির কৃষবস্নি.| ৪২ ॥ 
ব্যাদিদেশ গণশোহ্থ পাশ্থশিন্ কাঁমুবাতিহরগাক উখিলঃ | 

টিতজসস্য ধনুখং প্রবৃভষে তোযদানিৰ সহআজোঁচনঃ ॥ ৪৩ 

তৎ প্রনুণ্তভুজগোজাভীষণৎ বীক্ষা দাঁপরখিরাঁদদে-ধনুং | 
বিজ্রুতক্রতুনৃ্গানুসারিণং ঘেন বাগমন্হজঙ বষ্জঃ |:8৪ ॥ 

আততজ্যম করেন অহলগ্। দিল্বযন্তিমিতযোব্রমীক্ষিতঃ | 

উশলস[রমপি নাভিযত্ত্তঃ পুত্বচাপমিব.পেসসালং স্মরং ॥ ৪৫ ॥ 
ভ্বজ্যসাজমতিমাত্রকর্ষপাঁৎ.তেঙ্গ-বজ্জপক যগ্মরঃ ধন্তুঃ | 
ভার্গবাষ.দৃঢ়মন্যবে' পুনঃ কসুদযাজসিবনল্য বেদুষূৎ ৯৪৬ &.. 
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, অনস্তর. মিথিঙ্গাধিপতি:'জনক. রামের: হয়কার্সা, 
পরীক্ষিত . পরাক্রমৰগ গণের সবিশেষ, প্রশংসা করি 
কহিলেন, আমি রামচন্দ্রকে অযোনিমভূতা মৃর্থিসং 
লক্গমীর ন্যায় স্বীয় ছুহিতা সীতারে প্রদান করিলাম । তৎ 
কালে সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ 'রাজা তেজঃপুঞ্জকলেবর . তপে 
খনের- বমক্ষে যেন অগ্নির সাক্ষাতেই আপমার দেবযজ; 
'সন্ভরা কন্যাকে রামের হুত্তে সমর্পণ করিলেন । পরে তি 
অযোধ্যাধিপতি রাজ] দশরথের নিকট এই বলিয়া! এক পুজি 
পুরোহিত প্রেরণ করিলেন, “মহারাক্গ ! আপনি আমা 
কন্যাকে পুন্রবধূৰপে পরিগ্রহ করিয়া এই নিমিবং 
ভূত্যতাবে দর্শন করুন” তৎ্কালে রাজ। দশরথও রামে 
বিবাহার্থ .একটি অনুপ কন্যা লাতের অনিল 
করিতেছিলেন। ইত্যবগরে সেই অনুকূলবাদী ব্রাহ্গণং 
হার নিকট সমুপস্থিত হইলেন কণ্গরক্ষোৎপন্ন ফর 
যেমন মদ্যই পরিণত হয় সেইৰপ পুণ্যবাম্ লোকের মনোরং 
আপনা হইতেই অবিলম্বে স্কুপক্ক হইয়া থাকে । অনন্তর 
ইন্দ্রের খিষুু্ঠ রাজা দশরথ যথোচিত উপচারে ত্রান্মণে 

দৃউসারস্থ কত্রকা মুকে বীর্যযশুলকমভিনন্দা মৈথিল: | 
রাঘবাঁষ অনযাময়োনিজাঁং রাশাণীং শ্রিষমিব ন্যবেদযৎ | ৪৭ | 
মৈথিলঃ সপদি সভ্যসঙ্গরে! রাঁঘবাঁ তনযাঁমযোনিজাঁম্ | 
সঙ্গিধো ছাতিমতততপৌনিখেরমিসাক্ষিকইবাঁতিস্যাটবান্ ॥ 6৮। 
পরাহিণোচ্চ মৃহিতং মহাছ্যাতিং কৌশলাধিপতষে প্রুরোধনম্। 
ভবত্যভাঁবি 'ছুহিতুঃ প্ররিএহা দ্দিশ্যতাং.কুলমিদৎ নিমেরিতি 191 
অন্িযেষ সদৃশ্ীং ল চ.ম্যাং প্রাপ ইনমহকুলবাক, দ্বিজঃ 
সদ্য এব স্বরুতাংহি পছযতে,রদপরক্ষফলধর্টি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥৫০। ক 

'তব/-কৃত্লিজপুরক্থিষানিধেঃ শীজ্কবান বচনমগ্রজম্বানঃ | £ 



১১জর্গ রঘুবংশ। ১৯৫ 

অর্চনা-করিতলন- এবং; “ন্টাহার' মুখে 'পুজের পরিনয়সংবাদ 
শ্রবণ করিয়া সৈন্যগণের চরণসমুদ্ধিত ধুলিপটলে সুর্টের্র 
রশ্মিজাল তিরোহিত করত নন রাজধানী নি নি 
হইলেন । 

অনন্তর তিনি মিখিলায় টিনার হইলেন? উহার 
সৈন্যগণ জনক নগরী মিথিলা পরিবেষ্টন করিয়! উপবনের 
রক্ষ সকল একাস্ত নিপীড়িত কল্ষিতে লাগিল । তঙ্কালে 
যুবতী ষেমন গাঢ়তর কাম্তসত্ভোগ সহ করিয়া থাকে মিথি- 
লাও তদ্রুপ সেই প্রীতির অবরোধ সহা করিয়! রহিল । 

অনম্তর. সেই দেবরাজ ইন্দ্র ও বরুণ সদৃশ, নদাচার 

পরায়ণ স্তূপালদ্বয় পরস্পর সমবেত হইয়া পুত্র কন্যার 
বিবাহমহোৎ্সব স্বস্ব বিভবানুসারে নির্বাহ করিলেন । 

সীতার "সহিত রামের এবং সীতার কনিষ্ঠ ভগিনী 
উর্মিলার সহিত লক্ষমণের বিবাহ হইল । পরে ভরত ও শক্ত 

জনকের অনুজ ভ্রাতা কুশধজের মাগুবী ও শ্রচতকীর্তি নামে 
ক্ষীণমধ্যা কন্যাদ্ঘয়ের পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন সেই 
চারি রাজকুমার নববধুপরিগ্রহনিবহ্ধন ভূপুড়ি দশরথের 

উচ্চচাঁজ বলভিতসখো! বশী সৈন্যরেণুমুবিতার্কদীধিতিঃ ॥ ৫১ ॥ 

আঁসসাঁদ মিথিলাঁং জ বেষ্টবল্ পীড়িতভোঁপবনপাঁদপীং বলেঃ | 
প্রীতিরোধমস'হিষ্ট সা পুরী জীব কান্তপর্রিভোঁগমাঁধতম্, ॥ ৫২ ॥ 
তে সমেত্য সমষে স্থিতাবুভে+' ভূপতী বকণবাসবোপমেখ1 
কন্যকাঁতনয়ফৌতুকক্রিযাৎ স্বপ্রভবসদ্দৃশীৎ বিতেনতুঃ ॥ ৫৩ ॥ 
পার্থিবীমুদবছখৃস্বহো! লক্মণতভ্তদমুজানঘোর্স্িলাম্.। 
যেখ তযোরবরজেব বরেজসেখ তে কুশখ্বজশুতে তুমধামে 7৫৪ ॥ 
তে চতুর্থনহিতান্ত্রযো বড়ুই পঙ্দেবো অবৰধূপরি প্রনথাঁৎ | 

সামদানবিখিতেদদিগ্রহা: িসিিসতইৰ তস্য ভুপতেঃ ॥ ৫৫ ॥ 



১৯৬ রুহ [.১১জ' 

কলসিদ্ধি সম্পন সঙ্গি, গান) ভেদ ও দণ্ড এই চাঁরিটি উপ 
ঘ্বের- নটায় সুশোভিত, হুইলৈন | "রাজফুমায়েরা সে 
রাজকুারীদিগের এবং রাজকুমারী সকল সেই সমস্ত রাজ 

 কঈমারগণের সহিত সমাগত হইয়া চরিতার্থত1 লা্ভ"করি 
লেন, তখন সেই বরবধূসমাগম গ্রক্কৃতিপ্রত্যইযোগের। ্যা 
অতিশয় রমণীয় হইয়া! উঠিল। ৭. পর্গা। 

এইবপে রাজা দশরু& অনুরাগসহকারে  আক্মজগণে' 
বিবাহ কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া নিজ 'রাজধামী অধোধ্যাতি 
খে প্রতিগমন করিলেন । মিথিলাধিপতি জনকও ত্রিগ' 

[নি হইতে প্রতিনিরত্ত হইলেন । 
৮”; অনন্তর উচ্ছলিত গ্রবাহবেগ যেমন নদীর উপকূঃ 

নিপীড়িত করে তদ্রপ পথিমধ্যে এক প্রতিকূল বায়ু প্রবল 
বেঁগে উদ্থিত হইয়। ধজবপ রৃক্ষ উন্মথিত করত রাজাদশরথে 

ৈম্যগণকে কেশ প্রদান করিতে লাগিল । প্রস্তাকর ভয়ঙ্ক 
পরিধিমণ্ডলে পরিবেষ্টিত: হ্ইয়া গরুড়নিহত ভুজদে' 

কেবরপরিবত. শিরোমণির ন্যায় দৃ্টিগোচর হইতে 
লাগিলেন,|  ধুলিপটলসমাচ্ছয়্ দিক্ সমুদ্বায় খাতৃমত 

তা নরাঁধিপসুতো নৃপাত্মজৈ স্তে চ তাঁভিরগদম্ কৃতাঁ্ঘতাম। 
মোঞ্ভবদ্বরবধূলমাঁগমঃ প্রত্যযণ্রককতিতযা গসন্নিভঃ ॥ ৪১ ॥. 

এবমবতরতিরাত্বসস্বাঁধ আ্ভাঙ্সিবেশ্য ততুয়োপি তত্র 'লঃ। 

অধসুত্রিগু বি্যউটটমথিলঃ স্থাঁং গুর্ীং দশরতোন্যবর্তত ॥ ৫৭ 
তস্য জাতু-বফতঃ. প্রতীপগাঁঃ বস্তু হুজতকপ্রমীখিনঃ। 
চিক্িশুভৃশিতযা ঘয়খিলীমুত্তটাইঘ লদীরখাঁ স্ছলীন 18৮. 
38৯ বির ভীষপরিতেশমণ্ডলঃ |. 
বৈনতেবশনিতসা ভোগিদে? ভোঁগবৈরিতইব ্যাভোঁ দণিঃ ॥ ৫১ 

শ্যেনপন্ষল্পরিধু্ঘক্ালকাঁঃ সান্াটোঘকধিরাতর্যামসত |. 
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ক্রনার ন্যয় একান্ত, দর্শনীয়, হইয়া উঠিল; 'তৎকালে 
শ্যন পক্ষীর, পক্ষ সকল উহাদ্বিগের ধুসর অলকের ন্যায় 
বং. সন্ধ্যারাগরঞ্িভ: জলদজাল শোণিতার্ বন্ত্রের ন্যায় 

ক্ষিত হইল.) শ্বগাল কল নর্যযাধিন্ঠিত দির্থিভাগ আশ্রয় 
রিয়া যিনি ক্ষতিয়শোণিতে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন সেই 
গুনন্দন রাম্কে আন্বান করতই যেন ভয়ঙ্কর. চীৎকার 

ঢরিতে লাগিল । 

কার্য্যবিৎ্ রাজা দশরথ এই সমস্ত রিমি দর্শন 

রিয়া বশিষ্দেবকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই: দুর্শি- 
মত্ত শান্তি করিয়া দেন। তখন মহর্ষি মক্তল হইবে এই 
[লিয়া দশরথের মনঃ নক অপেক্ষাকৃত ত্রাস করিয়। 
দলেন। 

ইত্যবসরে টৈন্যগণের দমক্ষে সহসা এক তেজোরাশি 
ঠাদুভূত হইল | এ তেজঃপ্রভাবে সৈন্য দিগের দৃষ্টি 
তিহত হইয়া গেল। পরে তাহার? নেত্র মার্জন। করিয়া 
দছক্ষণের পর. অম্মধ্যে এক পুরুষের আকার দেখিতে 
পাইল। এ পুরুষ শশাঙ্ক সহ্ স্ু্ধ্য ও উরগ পরিবেক্টিত চন্দন 
ওরুর ন্যায় ষজ্জেেপবীতদ্দিত্রিত. পিভৃঅংশ ও শরাসন- 

অঙ্গন! ইক রজত্বলা দিশো' €না বভূকুরবলোঁকনক্ষমাঃ / ৩০ ॥' ৫ 

ভাক্করন্চ গিশঙ্গধুুবা যাঁং তাঁৎ শ্রিতাঃ প্রতিভষং ববাশির়ে | 

ক্ষঅশোপিশুপ্পিতৃত্রিযোচিতং চোঁদযস্তযাইব ভার্গবং শিবাঁঃ ॥ ৬১ 
ভৎ প্রভীপপবণধন্দি' বৈুভৎ প্রেক্ষ্য শীশ্তিমধিক্কত্যকত্যন্বিৎ | 
অন্বযুঙ্ক্ত গুকমসীশ্বারঃ শ্ফিতেঃ স্বস্তমিভ্যলঘঘৎ স তদ্ধাথাম্ ॥ ৬২৪ 
তেজসঃ. পি রাপশিকম্থিভঃ। ্রাচুরাস কিল খধাহিলীমুখে | 
ঘঃ প্রমৃজ্য.নয়মালি উসদি্কর্গকপীখপুফফারাতিগ্িচরাৎ | ৬৩ | 
পিত্যমহশমুগরীতজক্ষগৎ লাতৃকঞচ ধনুকতির্জীতহ। দবত |.” : 



১৯৮: রখুবধশ;. [১ম 
লাঞ্চিত 'মাভৃঅংশ ধারণ করিক্েছেন। পিতা ক্রৌধোপহত 
চিত্ত হইয়া মর্ধযাদা! অতিক্রম.করিলেও এ তেজঃপুঙ পুরুং 
তাহার আজা! শিরোধার্যয করিয়া কল্পিতকলেবর জননী; 
শিরশ্ছেদন পুর্বক অগ্রে দয়া পম্চাৎ পৃথিবী পরাজয় 
করিয়াছিলেন। তিনি যে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্মান 
করিয়াছেন এক্ষণে দক্ষিণ কর্ণে অক্ষমালা ধারণচ্ছনে 
যেন তাহারই গ্রণনা বহন করিতেছেন। রাজা দশরথ 
এ মহাবীরকে পিতৃবধজনিত ক্রোধে রাজবংশ : নিধনে 

সক্ষিত হইয়াছেন জানিয়া আপনার আত্মজ রামচন্দ্র 
নিতান্ত অপ্পবয়ক্ক এবং আপনিও বদ্ধ হইয়াছেন দেখিস! 
অতিশয় . বিয্গ্ন হইলেন। তথ্কালে আপনার পুর 
এবং সেই দারুণ শত্রর রাম এই নামটি সর্প ও ক. 
হারে সংলগ্ন রত্বের ন্যায় তাহার পক্ষে প্রীতিকর ও ভয়ঙ্কর 
হইল। অনন্তর রাঁজা পরশুরামকে দেখিবামাত্র অতিমান্র 
ব্স্ত সমস্ত হইয়া পরিচারকদিগকে অর্থ আনয়ন করিতে 
বলিলেন কিন্তু জমদগ্রিনম্দন রাম তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
ন। করিয়াই যথায় তাহার আত্মজ রামচন্দ্র অবস্থান করিতে 

যঃ আসৌমইব ঘর্ল্মদীধিতিঃ স্িজিহ্বইব চন্দলগ্রেমঃ | ৬৪ ॥ 
যেন রোষপকষায়নঃ পিতুঃ শাসনে স্থিতিতিদোহপি তন্ষুষা । 

_বেপাঁনজননীশিরশ্ছিদ1 প্রাগজীষত দ্বগা ততো মহ্হী ॥ ৬৫ ॥ 
অক্ষবীজবলষেন নির্ববভে$ দক্ষিণশ্রবণসং স্থিতেন বঃ | 
ক্ষতরিষান্তকর টকবিং শতেরবর্যাজপুবর্গণমামিবোত্বহম্ ॥ ৩৩॥ 
তং পিতুর্ববধভবেন মন্যুন! রাঁজবংশমিধনঁ দীক্ষিতম্ | 
বালন্মনুরবলোক্য.ভার্গবং স্যাঁং দশাঁথচ বিষসাঁদ পার্থিবঃ ॥ ৬৭। 
মাঁম রাম ইতি ভুল্যমাস্বজে রর্তমাঁলসহিতে চ দাঁকণে। 
ছদযমস] ভবদামি চাঁতরদেতুকাতাদিব ছাঁরসর্পবোঃ ॥ ৬৮ |. 
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ছলেন, সেই দিকে ক্ষত্রিয়কুলোন্মলন ক্রোধবহির শিখা 
বৰপ অভিকঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। 

| অনন্তর তিনি রামকে নিভর্থকচিত্তে সম্মখে অব- 
দেখিয়া শরাসনে .দুঢ়তর মুষ্টি বন্ধন পূর্বক যুদ্ধ 

বিবার অভিলাষে কৃহিলেন,  ক্ষত্রিয়জাতি আমার 

'পকার করিয়া শত্রু হইয়াছে, আমি একবিংশতিবার উহ? 
র্মল করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিয়া ছিলাম? কিন্তু 

ক্ষণে তোমার বলবিক্রম শ্রবণ করিয়৷ দণ্ডঘউনে নিদ্রিত 
ঙক্কের ন্যায় রোষাবিষ্ হইয়াছি। পুর্থে অনেকানেক & 
জা জনকের শরাসন আনত করিতে সমর্থ হয় নাই, 
ন্ত শুনিলাম ভুমিই তাহা ভগ্ন করিয়াছ। সেই ধনুতর্ক 
ংবাদশ্রবণে বোধ হইতেছে, যেন আমারই বল বিক্রমের 
স্তর তগ্ন' হইয়াছে । পুর্বে রাম এই নামটি উচ্চরিত 

'ইবামাত্র জগতের যাবতীয় লোক আমারেই লক্ষ্য করিত 
ন্ত তুমি অভ্যুদয়লাভে উন্মুখ হইলে লোকে এনামে 
হামারেও লক্ষ্য করিবে, ক্কুতরাং এক্ষণে উহা! আমার 

অধ্ধযমর্ধ্যমিতি বাঁদিনং নৃপং সোহনবেক্ষ্য ভরতাঁগ্রীজো যত । 

ক্ষভ্রকোপদহনার্টিষং ততঃ সন্দধে দৃশমুদ গ্রতারকাঁম ॥ ৩৯ ॥ 

তেন কার্ম্মকন্যিক্তমু্টিদা রাঁঘবো বিগতভীঃ প্ুরোঁগতঃ | 
অঙ্গ-লীবিবরচাঁরিণং শরৎ কুর্ববভ1 নিজগদে যুযুতসুনা ॥ ৭০ ॥ 

ক্ষভ্রজাতমপকারবৈরি মে তন্সিহত্য বাশঃ শমং গতঃ । 
সুগুসর্প ইব দগুক্সউনাঁদ্রোষিতোন্মি তব বিক্রমশ্রবা ॥ ৭১ ॥ 

মৈথিলস্য ধনুরন্যপার্থি বৈশ্ত্বৎ কিলনিমিতপুর্বমক্ষাণোঃ। 

তন্নিশম্য বত দমর্থষে বীর্যযশৃঙ্গমিব ভগ্মমাত্মনঃ ॥ ৭২ & 

অন্যদা জগত্তি রাঁম ইত্যষং শব্দ উচচরিত এব মাঁমগাঁ। 
ব্রীড়মাঁবহতি মে স লঙ্ঞ্রতি ব্যত্তরত্তিকদযোম্খে ত্বধি | ৭৩॥ 

৮ 
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পক্ষে অতিশয় লজ্জাকর হইতেছে। কার্ডবীরধ্য হোমধেনু, 

বৎস.অপহরণ করিয়াছিল এবং তুমি কীর্তিলোপে উদ্যং 

হইয়াছ সুতরাং তোমরা উভয়েই আমার তুল্যাপরাধী শক্ত 

আমার অস্ত্র ক্রৌধচপর্বত বিদীর্ণ: করিতে কুঠিত হয় না 
এবং আমি বিক্রমপ্রভাবে ক্ষত্রিয়গণকেও বারংবার পরা 

জয় করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে জয় না করিয়া কিছুতে 

প্রীতিলাতে সমর্থ হইতেছি না। দেখ, যাহা! ভূণ রাশি 

ন্যায় সাগরমধ্যেও প্রস্লিত হয়, তাহাই বির মহিমা 

* তুমি তগবান্ বৃষ্ধজের যে শরাসন ভগ্ন করিয়াছ বিষ নী 
তুজবীর্ষ্যে উহার সারভাগ অপহরণ করিয়াছেন) নদী 

বেগগ্রভাবে যে রৃক্ষের মুল জর্জরিত হইয়। গিয়াছে, সমীর 

মন্দগতি হইলেও উহ1। অনায়াসে নিপাতিত করি 

পারে। যাহাই হউক এক্ষণে যুদ্ধের আর আবশ্যকতা নাং 

তুমি আমার এই কান্মুকে জ্যারোপণ ও শরসংযোদ 

পুর্ববক ইহা আকর্ষণ কর; তাহা হইলেই আমি তোমার বাহ 

বল আমার তুল্য বিবেচন! করিয়া পরাজয় স্বীকার করি। 

অথবা ষদ্দি তুমি আমার এই তাস্বর কুঠার ধারা তদদরশ! 

বিভ্রভোহভ্ত্রমচলেহপ্যকুষ্ঠিতৎ দ্বেখ বিপু মম.মতো সমাগিদৌ। 
ধেনুবসহরণীচ্চ ছৈহযন্তৃ্ কীর্তিমপহর্তমুদ্যতঃ ॥ ৭৪ ॥ 
ক্ষত্রিবান্তকরণেহপি বিক্রমস্তেম মাঁমবতি জিতে ত্ববি। 

পাঁবকস্য মহিম! স গণ্যতে কক্ষবজ্জ্বলতি দাগরেছপি বঃ | ৭৫| 

. বিদ্ধি চাস্তবলমোঁজস! হরেরৈশ্বরৎ ধনুরভাজি বত্তৃঘ। 
খাতমূলমনিলে! নদীর ৈঃ পাতযত্যপসি মৃদুত্তটদ্রেমম্ ॥ ৭৩| 
তন্মীযশিদমাযুধং জ্যঘা সংগময্য সশরং বিক্ুব্যতাম্ | 

তভিষ্ঠতু প্রধনমেবমপ্যহ্ং তুল্যবাছতরলা জিতন্তৃষ! ॥ ৭৭' | 
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রতান্তই ভীত ও কাতর হইয়। থাক তাহ! হইলে জ্যাঘাত- 
র্কশ আপনার অক্কুলি বথাজ্ঞান করত কৃতাগুলি হইয়া 
গারাম নিকট অভয় প্রার্থন। কর। 

ভীমদর্শন জমদগ্সিনন্দন এইবৰপ কহিলে দাশরখি 
[াম হান্তন্থথে তাহার শরাসনগ্রহণই তাহার বাক্যের প্রক্কৃত 
ত্যুত্তর বিবেচনা করিয়। তদ্ধিষয়ে অক্রীকার করিলেন । 
মনম্তর তিনি সেই পুর্ববজন্মধৃত ধন্ু ধারণ করিয়া অতিশয় 
্রয়দর্শন হইলেন; একমাত্র স্তন জলধরই পরম স্ন্দর 
গাহীতে আবার ইন্দ্রধনু প্রাদুভূতি হইলে উহ! যে সমধিক 
মণীয় হইবে তাহার আর বিচিত্র কি। তখন সেই মহা- 
ল পরাক্রান্ত রাম ভূতলে কার্শুকের কোটিদেশ সন্সিবেশিত 
রিয়া উহাতে জ্যা আরোপণ করিলেন। ভূপালগণের 
ক জামদগ্্যও ধূমমাত্রাবশিষ্ট হুতাশনের ন্যায় একাস্ত 
নম্পৃভ হইলেন। দর্শকমগ্ডলী পরস্পর সমাক্রান্ত সেই 

বীরদ্বয়ের মধ্যে দেখিল, এক জনের প্রভা পরিবন্ধিত ও 
অন্যের প্রভা নিতান্ত মলিন হুইয়াছে। 

কাতরোষনি যদিবোদ্গীতাঁর্চিব! তর্জ্জিতঃ পর শুধাঁরঘ! মম। 
জ্যানিঘাতকঠিনান্গ,লির্থা বধ্যতাঁমভষবাঁচনাঞ্লিঃ ॥ ৭৮ 
এবমুস্তবতি ভীমদর্শনে ভার্গবে শ্মিতবিকম্পিতাঁধরঃ | 
তন্বনুগ্রহুণমেব র্াঁঘবঃ প্রত্যপদ্যত সমর্থমুত্তরম্ ॥ ৭৯॥ 

ু্ববজন্মধনূষা সমা্জীতঃ সোহতিমা ত্রলঘুর্শনো বিভব | 
কেবলোপি স্ভগো নবান্থুদঃ কিং পুনজ্িদশচাঁপলাঞ্চিতঃ 1৮০ 
তেন ভু্িনিহিতিককোঁটি তৎ কার্ম.কঞ্চ বলিলাধিরোপিতম্ 
নিষ্রভম্চ রিপুরাঁদ ভুভৃতাঁৎ ধূমশেষইৰ ধূমকেতলঃ ॥ ৮১ ॥ 
তারুভাবপি পরস্পরস্থিতেধ বর্ধমানপরিহ্বীনতেজজেও। 
পশ্যতি মম জনতা! দিলাত্যষে পীর্ব্বণে শশিদিষাকরাবিবণ॥ ৮২ | 
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. অনস্ত কার্তিকেয়সদৃশ দাশরথি রাম জামদগ্্যং 
একান্ত দুর্বল এবং আপনি যে শরযৌজনা করিয়াছে 
তাহাও ব্যর্থ হইবার নহে ইহা পর্যযালোচন! করিয়া দয়ার 
চিত্তে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে পরাভহৰ করি 
লেও ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি আপনাকে নিদয়ভাবে প্রহা 

করিতে পারি না। এক্ষণে বলুন, এই শরদ্বারা আপনা! 

গতিশক্তি কি যজ্ঞানুষ্ঠানলন্ধ লোক নষ্ট করিব । পরণুরা: 
কহিলেন, তুমি যে পুরাতন পুরুষ তাহা, আমি যথার্থতা 
জানি, কিন্ত এক্ষণে তুমি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ, আর 
তোমার বৈষ্ণৰ তেজ দর্শন করিবার অভিলাষেই তোমা 
এপ কুপিত করিয়াছিলাম। আমি পিভৃবৈরীদিগরে 
ভন্মসাৎ এবং এই সসাগরা বসুদ্ধরাকে পাত্রসাৎ করি 
যাছি এক্ষণে তুমি আমীকে পরাভব করিলেও উ 
আমার পক্ষে প্লাঘনীয় হইতেছে সন্দেহ নাই। হে স্ুধীবর 
তুমি আমার পবিজ্র তীর্থস্থান পর্যযটন করিবার নিমিত্ত গতি 

শক্তি রক্ষা কর । আমি ভোগ তৃষ্ণীর বশীভূত নহি, 

তং ককপামৃছুরবেক্ষ্য ভা্গবং রাঁঘবঃ ল্থলিতবীর্ধ্যমাত্মানি। 

স্ব সংহিতমমোঘমাঁশুগং ব্যাঁজছার হরন্ুনুসন্নিতঃ ॥ ৮৩ | 
ন গ্রহর্ত,মলমন্মি নির্দ্যং বিএ ইত্যভিভবত্যপি ত্বষি। 
শংস কিং গতিমনেন পত্রিণা হস্ছি লোকমুত তে মখার্জ্দিতম্1৮ 

প্রত্যুবাঁচ তমৃতিষ্ম তত্বৃত স্তবাং ন বেদ্ধি পুকযুৎ পুরাঁতনমূ। 

গাঁং গতস্য তব ধাঁম বৈষ্ণবং কোঁপিতোহাসি মষ। দিদৃক্ষুণা 1৮৫ 
ভল্মসাহ কলতবতঃ পিতৃদ্বিষঃ পাত্রসাঁচ্চ বস্ুধাং সসাঁগরাম্ | 

আঁছিতে! জযবিপর্যযযোহিপি মে শ্লীঘ্যএব পরমে্িনা ত্বষা | ৮৬1 
তদ্দীতিং মতিমতাঁং বরেস্পিতাং পুণ্যতীর্থগমনাষ রক্ষ মে। 

. শীড়ঘিষ্যতি ম মাং শিলীরুতা স্বর্গপদ্ধতিরভোঁগলোলুপম্ 1৮4 



১১ মর্গ | রঘুবংশ। ২5৩ 

সুতরাং আমার স্বর্গগমনপথ অবরুদ্ধ হইলেও টিন 
কষ্টকর হইবে না| 
তখন রাম রাই হইরে, বলিয়া তৎক্ষণাৎ, তীহার 

বাক্যে অঙ্গীকার পুর্বক পুর্বমুখ হইয়া শরাঁসম হইতে 
শর পরিত্যশগ করিলেন। শর-পরিত্যক্ত হইবামাত্র ভূ্ু- 
নন্দন পুণ্যবাঁন হইলেও তাহার স্থুরলোৌকে গমনাগমন 
করিবার পথ এককালে রুদ্ধ হইয়া গ্নেল। তখন রাম 
“তগবন্! আমার প্রতি ক্ষম। প্রদর্শন করুন ” এই বলিয়া 

সেই তপোধনের চরণে প্রণিপাত করিলেন ; শক্রকে বল 

প্রকাশ পুর্র্বক পরাজয় করিনা তাহার নিকট প্রণতভাব- 
অবলম্বন করা বলবান_ ব্যক্তির কীর্তির নিমিত্ত হইয়া! থাকে 
সন্দেহ নাই । 

অনন্তর জামদগ্ন্য এইৰপে পরাজিত হইয়া রাসচন্্রকে 
সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, রাম! তুমি আমার মাতৃঅংশ- 
সম্ভব রাজসিক প্রকৃতি পরিহার করাইয়। পৈতৃক শান্তিভাব 
অবলম্বন করাইয়াছ, সুতরাং আমার স্বর্ণপথরোধৰপ 
অনিষ্ট ফলজনক নিগ্রহ একপ্রকার অনুগ্রহই হইয়াছে। 

এত্যপদ্যত তথেতি রাঁবঃ প্রীত্ম,খশ্চ বিসসর্জ সাঘকমূ | 

ভার্গবস্য সুর্লুতোপি সোঁইভবছ ক্বর্গমার্গপরিঘে! ভুরত্যঘঃ ॥৮৮। 

রঘবোঁহপি চরণেখ তপোঁনিধেঃ ক্ষম্যতাঁমিতি বদন্ সমস্পৃশৎ | 
নির্জিিতেযু তরসা তরস্যিনাঁৎ শক্রমু প্রণতিরেব কীর্তষে ॥ ৮৯ 

রাঁজসত্বমবধূষ মাঁভৃকং পিত্র্যমশ্মি গমিতঃ শমহৎ যদ]! 

নন্বনিন্দিতফলো! মম তথ্য! নিগ্রহোইপ্যযমনুগ্রহীকৃতঃ ॥ ৯০ ॥ 
সাধযাম্যহুমবিধ্মস্ত তে দেবকা্ধ্যমুপপাদযিব্যতত | 
উচিবানিতি বচঃং দলঙ্গমণৎ লক্ষবরাঁগ্রজমৃবিদ্তিরোদধে ॥ ৯১ ॥ 



২০8. রঘুরংশ। [১১ 
এক্ষণে আমি-চলিলাম ) তুমি নির্ষবিষ্বে দেখক্কার্ঘ্য মংসাং 
কর। মহর্ষি জামদগয লন্ঘণান্চর রামচন্দ্রকে এই ক 
বলি! তৎক্ষপাৎ অন্তর্ধান করিলেন। 

অনস্তর জামদগ্র্য প্রস্থান করিলে রীজশ দশর 
বিজয়ী রামকে স্সেহ নিবন্ধন আলিঙ্কন করিয়া বিবেচনা! কর 
লেন, যেন রামের পুনর্জম্ম লাভ হইল । তখন দাবানল 
সমাক্রান্ত বক্ষের উপর যেমন বষটিপাত হয় তদ্রপ ক্ষণমা। 

শোকে অভিভূত ভূপতি অবিলম্বে সন্তোষ লা 
করিলেন। পরে সেই শঙ্করসদৃশ রাজা পরিচীরকগণে' 
প্রত্বে ঘিরচিত রমণীয় পটমণ্ডপে কয়েক রজনী অতিবাই? 
করিয়। নিজ রাজধানী অযোধ্যাঁয় উপস্থিত হইলেন। পুর 
নারীগণ জানকীরে . দর্শন করিবার নিমিত্ত গবাক্ষ বিবার 
নেত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিল। তথকালে বোধ হইল যে; 
গবাক্ষে কুবলয়দল বিকশিত হইয়া! রহি্য়াছে। 

তন্মিন্ গতে বিজযিনং পরিরভ্য রাঁমং 
স্েহাঁদমন্যত পিতা পুঅরেব জাঁতম্ | 
তস্যাঁভবৎ ক্ষণশুচঃ পঁরিভোষলাভঃ 

কক্ষাঁম্সিলজ্ঘিততরোরিব রফ্টিপাঁতঃ ॥ ১২॥ 
অথ পথি গমধিত্বা কৃগুবম্যোপকার্ষে 
কতিচিদবনিপাঁলঃ শর্বরীঃ শর্বকণ্পঃ | 
পুরমবিশনযোধ্যাঁং টৈথিলীদর্শনীলাঁং 
কুবলাধিতগবাক্ষাঁং লোচনৈরক্ষনাঁনাম্ ॥ ৯৩ ॥ 

ইতি ীরঘুবংশে মহাঁকাঁব্যে কাঁলিদাঁসকতে| লীতাঁবিবাঁহবর্ণনো 
| নাম একাঁদশঃ সর্গঃ| 

৯ ২পপিসিনি সপপাশিসপাপিশাসি পাপা 



দ্বাদশ সর্গ। 

অনন্তর দীপশিখা যেমন তৈল নিঃশেধিত ও বর্তিক! 
প্রায় করিয়া প্রভাতকালে নির্বাগোম্মুখ হয়, সেইৰপ 
জা দশরথ পার্ধিব বিষয় সকল উপন্ভোগ পু পুর্বক চরমাবস্থায় 
পনীত হইয়া! আসন্ন মৃত্যু হইলেন 1 এই অবসরে জরা- 
কেয়ীর ভয়ে ভীত হহইয়াই যেন পলিতচ্ছলে দশরথের 
মুলে সমুপন্থিত হইয়া “রামচন্দ্রকে রাজলন্বদী প্রদান কর” 
[কথা নিবেদন করিল । রাজ! দশরথ নগরমধ্যে রামের 
জ্যাভিতেক ঘোষণ। করিলে কুল্যা যেমন উদ্যানস্থ পাদপ 
'লকে প্রকুলিত করে, তদ্ধেপ সেই প্রজারঞুন রামের 
ট্যুদয়বার্ত। প্রত্যেক গ্ুরবাসীকেই গ্লুলকিত করিল। 

অনন্তর অভিিকোপনা কৈকেয়ীর দুরতিসন্ষিনিবন্ধন 
পতির শোকো্চ নয়নসলিল দ্বারা রামের অভিষেকার্থ 

নির্বিষউবিষয়ন্রেছঃ স দশীস্তমুপেষিবান্ | 

আলীদাসন্ননির্বাঁপং এদীপার্চিরিবোষাসি ॥ ১ ॥ 

তং কর্ণমূলমাগত্য রাঁমে জরীন্যস্য তামিতি । 

কৈকেযীশঙ্কযেবাহ পলিতচ্ছন্ননা জরা & ২ ॥ 

সা পেধারাঁন্ পৌরকান্তঙ্য রাঁমস্যাভুযুদষত্রতিঃ | 

প্রত্যেকং হ্বাদয়াঞ্চক্রে কুল্যেবোদ্যানপাঁদপাঁন্ ॥ ৩॥ 

তস্যাতিষেকসম্াঁরং 'কশ্পিতং ক্রু রনিশ্টযা | 

ছুষবাঁমাঁস টৈকেধী শোকোটিফঃ পার্িবাচিভিঃ ॥ 9 ॥ 



ক 

২০৬ রঘুবংশ। | ১২ মর্গ 

সমাহ্ৃত সামগ্রীসম্তার দুষিত হইল। পরে সেই রাজমহিষী 

অনুনীত হইয়া বর্যাসলিলসেকপ্রকাবে ভুবিবর হইতে 
বহির্গত ভীষণ তূঁক্গগণ্ধয়ের ন্যায় দশরথ কর্তৃক পুর্ব প্রতি- 

. শ্রুত বরছয় প্রার্থনা করিয়া এক বরে রামের চতুদ্দিশ বৎসর 
বনবাস ও অন্য বরে আপনার বৈধব্যনিদান ভরতের রাজ্য. 

ভিষেক অভিলাষ করিলেন । 
রাম পিতা আপনার সত্ব ত্যাগ করিয়। রাজ্য প্রদান 

করিতেছেন বলিয় প্রথমে বাম্পাকুললোচনে রাজ্যতার 

গ্রহণে অক্বীকার করিয়াছিলেন, পরে “তুমি বনে গমন কর" 

এই আল্া প্রাপ্ত হইবামাত্র অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া উহ 
প্রতিগ্রহ করিলেন। অভিষেকার্থ পউবন্ত্র ধারণ করিয়া 

উহার মুখপ্রী যেৰপ উজ্জ্বল হইয়াছিল বনগ্রমনকানে 

বজ্কল পরিধান করিয়া উহা। সেইৰপই রহিল । তদর্শনে 

সকলেই অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন। 

অনস্তর রামচন্দ্র পিতা দশরথের সত্য প্রতিপালনের 

নিমিত্ত সীতা ও লক্ষণের সহিত দগুকারণ্যে প্রবেশ করি 

। লেন। সাধু লোকেরা তাহার এইৰপ অসাধারণ পিতৃতর্তি 

না বিলাশ্বীসিতা চণ্ডী ভর্র তত্জংশ্রাতে! বরেখ। 

উদ্ববানেজ্জসিক্তা ভূর্বি্লমগ্ীবিবোরণেন | ৫ | 

শৈকেন রাঁমৎ প্রীব্রাজিত লমাঃ | 

দ্বিতীবেন স্ুৃতটস্যচ্ছৎ টৈধটব্যকফলাঁং শিযম্ ॥ ৩ 

পিত্রা দত্বাং কদন্ রামঃ প্রীত্হীং প্রত্যপদ্যত। 

পশ্চাদ্বনাঁষ গচ্ছেতি তদাজ্ঞাং মুদিভোহগ্রহীৎ ॥ ৭ ॥ 

*«.. দধতো মঙ্গলক্ষেণমে বসাঁনজ্য চ বলকলে। 

দদৃর্বিশ্মিতাস্তস্য মুখরাঁগং সমং জমাঁঃ ॥ ৮ ॥ 
স লীতাঁলপ্রমণসথঃ সত্যাদী,কমলোপযগু। 

নিবেশ দণ্ডকারণ্যং প্রত্যেকঞ্চ সতাং মন: ॥ ৯॥ 



হসর্গ] রঘুবংশ । ইং 

দর্শন করিয়া! অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন । এদিকে মহীপাল 

নশরথও পুত্রবিয়োগদুঃখে অতিমার ছুগখিত হইয়। মুনি- 
পুত্রবধনিবন্ধম আপনার অভিশাপ স্মরণ পুর্ধ্বক কলেবর, 
পরিত্যাগ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন । রাম ও. 

[লমণ বনে গমন এবং রাজা দশরথ দেহত্যাগ করিলে সেই 

[জ্য রগ্ধান্থেষী বিপক্ষগণের তোগ্যবস্তু হইয়া উঠিল। 
অনন্তর অমাত্যগণ অনাথ হইয়া মাতুলালয়বাসী 

অরতকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত মেলভূত্যগণত্ক গ্রেরণ 
চরিলেন |. তাহার! রাজা দশরথের মৃত্যু গোপন করিবার 
নমিত্ত নেত্রজল স্তম্ভিত করিয়া ভরতকে অযোধ্যায় আন- 
নকরিল। তরত উপস্থিত হইয়। স্বীয় জননী কৈকেয়ীর 
দাষেই পিতার মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়।৷ মাতার প্রতি 
বরক্ত এবং রাজলন্বমী গ্রহণেও পরাজ্ম,খ হুই- 
লন। অনন্তর তিনি সজলনয়নে বনবামীগণ কর্তৃক প্রদ- 

শত রামলক্ষমণের বাসস্থান স্থিত ব্লক্ষ সকল নিরীক্ষণ 
ঢরিতে করিতে সসৈন্যে রামের অনুগমন করিতে. 
াগিলেন। ৃ 

রাঁজাপি ভদ্বিষোগার্ডঃ সত্ব! শাঁপং প্বকর্মমজম্ 1৪ 
শরীরত্যাগনাত্রেণ অদ্ধিলাভিমমন্যত ॥ ৯০ ॥ 

বিঞ্রোধষিতকুমারং তক্রাজ্যমক্তমিতেশ্বরম্ | 
রন্ধান্বেষণদক্ষাঁণাংদ্বিষামামিবতাঁং যেখ.& ১১ ॥ 
অথানাথাঃ এক্ুতযো মাতৃবন্ধুনিবাসিনম্. |. 

মেখটলরা নাবধামাশুর্ভরততৎ স্তভিতাঁআচতিঃ ॥ ১২॥ 
ক্রত্বা ভথান্বিধং মৃত্যুৎ টককেয়ীতনষ$ পিতুঃ | , 
মাতুর্নণ কেবলং স্কস্যাঃ ভ্িযোহপ্যালীঞজ পরা খঃ ॥ ১৩1 
সসৈন্যস্চাশ্বগাক্রাসেং দর্শিতানাশ্রমালফৈঃ | 
তস্য পশযন্ স্সাক্গিতত্তকদ্কর্বসতিক্রুদাদ্.8 ১৪ & 
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ভরত চি্রকুটবানী রামের সিধানে সম্ুপস্থিত হই 
গলদশ্রু লোচনে পিতার বর্গ গমন সংবাদ নিবেদন পুর্ব 
প্রার্থনা করিলেন, হে অগ্রজ ! আমি রাজলঙ্ষ্মী উপতো? 
করি নাই, আপনি আসিয়া উহাকে পরিগ্রহ করুন| রা; 
তাহার বাক্যে. কিছুতেই সম্মত না হইলে তিনি জ্যে 
ভ্রাতা সত্ব অগ্রে রাজলক্ষমী পরিগ্রহ করিলেন বলিয়া, আগ 
নাকে পরিবেত্া স্থির করিলেন। অনম্যর ভরত রামচন্দ্রৰে 
লোকান্তরিত পিতার আজ্ঞাপালনে পরাত্ম,খ খ করিতে একাং 
অসমর্থ হইয়া রাজোর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিবার লিমিং 
পশ্চাৎ তাঁহার পাদুকাধুগল প্রার্থনা করিলেন । রাম 
চন্দ্র ভরতের প্রার্থনায় সম্মত হ্যা তাঁহাকে বিদা: 
করিলে তিনি পৈতৃক রাক্গধানী অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয় 
নন্দিগ্রামে অবস্থান করত ন্যস্ত ধনের ন্যায় রামের রাজ 

পালন করিতে লাগিলেন । এই বপে জ্যেষ্ষের প্রতি 
কুদৃঢ় তক্তিপরায়ণ ভরত রাজ্যলোতে পরাজ্মখ হইয় 

যেন স্বীয় জননী কৈকেয়ীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান 
করিলেন। 

চিত্রকুক্ীবনস্থ্ধ কথিতন্বর্গতিগুরোঃ | 

লন্মম্য! নিমন্ত্রবাঞ্চক্রে তমন্থাট্ছিউসম্পদ! | ১৫ ॥ 
ল হি এথমজে তশ্মি্নকুতক্রীপরিগ্রহে। 
পরিবের্তীরমাত্ানং মেনে স্বীকরণাভ্ভুবঃ ॥ ১৩৪ 

তমশক্যমপাঁক্রষ্ট,ৎ নিদেশাৎ স্বর্গিণঃ পিতুং । 
যযাঁচে পাঁদুকে পশ্চাঁৎ কর্ত,ং রাঁজ্যাধিদেবতে ॥ ১৭ | 
স বিস্ফেত্তথেত্যুকজা ভ্রাত্রা নৈবাঁদিশৎ পুরীমূ। 
নন্দিগ্রীমগতভ্তছরাঁজ্যং ন্যাসমিবাভুনক ॥ ১৮ | 
দৃঢ়ভক্তিরিতি জ্যেন্ঠে রাজ্যতৃয়াপরাক্মুখঃ |: 

 শাতুং পাপস্য তরতঃ প্রাষশ্চিততশিবাকরোঁৎ ৪ ১৯ & 
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এ দিকে শান্ত প্রকৃতি রামচম্দ্রও অনুজ লক্ষ্মণ ও জান- 

কীর সন্থিত বন্য ফল মুল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে পর্যটন 
এবং যৌবনাবস্থাতেই স্থবির ইক্ষাকুবংশীঘ়দিগের বনবাসস্থ 
ব্রত অবলম্বন করিলেন। একদা তিনি স্বগ্রভাববলে 

বৃক্ষের ছায়। স্তভিত করিয়া তরুতলে জনকতনয়ার অঙ্ক- 
শষায় মস্তক সন্নিবেশিত করত যেন ঈষৎ শ্রান্তি বশত 
নিড্রিত হইলেন। ইত্যবসরে এক কাক রামের উপতোগ- 
চিহ্ব নখক্ষত সকল উত্তম হয় নাই দেখিয়াই যেন.জানকীর 
স্তনযুগল নখদ্বার৷ ক্ষত বিক্ষত করিল। রাম তৎক্ষণাৎ 

সীতার প্রযত্বে জাগরিত হইয়। সেই কাকের প্রতি ইবীকান্ত্ 

নিক্ষেপ করিলেন। , কাক একমাত্র নেত্র প্রদান রা এ 

ইবীকান্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিল। 
অনস্তর রামচন্দ্র অযোধ্য চিত্রকুটের নতি 

বলিয়া তরতের পুনরাগমন আশঙ্কা করত অবিলম্বে এ পর্বত 
পরিত্যাগ করিলেন । হরিণকুল তাহাদিগের বিরহে সাতি- 

রাঁমোঁহপি সহ বৈদেহা! বনে বন্যেন বর্তষন্। 

চচাঁর সানুজঃ শান্তো রদ্ধেম্ীকুত্রতং ৰা ॥ ২০ ॥ 

প্রভাবস্তস্ভিতচ্ছাষমাশ্রিতঃ অ বনস্পতিম | 

কদাচিদক্ষে সীতায়াঃ শিশ্যে কিঞিদিব শ্রমাঁৎ ॥ ২১ 

একি কিল নখৈত্তজ্যা বিদদাঁর স্তনে দ্বিজঃ। 

ভ্িযৌপভোগচিহ্েষু পেঠরোভাঁগ্যমিবীচরন্ ॥ ২২ ॥ 

তশ্যিনাস্ছদিষীকান্ত্রৎ রাঁমো রামাববোধিতঃ। 

আত্মীনং মুমুচে তল্মাদেরুমেত্রব্যযেন সঃ ॥ ২৩॥ 

রামন্স্তদশত্বাৎধ ভরতাশ্রমনং পুনঃ। 
আশঙ্ষ্যোৎসকেসারঙ্গাং চিত্রকুটস্ঘলীং জনে ॥ ২৪ | 
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শয় উৎকঠিতাকুল হষটক্কা উঠিল । দিবাকর যেমন . বর্ষাকা 
লীন নক্ষত্রনিকরঙ্গধ্যে অবস্থান করিয়া দক্ষিণ দিকে গম: 
করেন, সেইৰপ রামচম্ত্র অতিথিসঞ্কারকুশল মহর্ষিগণে। 
আশ্রমপরষ্পরায় বাস করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতে 
লাগিলেন জানকী রামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বো 
হইল যেন স্বয়ং রাজলম্ষমী কৈকের়ী কর্তৃর নিবারিতা হই 

'লেও রামের গুধানুরাগিণী ও অনুগামিনী হইয়াছেন। 
মহর্ষি অত্রির পত্বী অনুস্থয়া নীতা দেবীর অক্তরাগরচন 
করিয়া দিলেন; উহার পবিত্র. গন্ধপ্রতাবে কাঁননমধ্যগত 
অলিকুল পুঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ধাবমান হইতে লাগিল। 

সন্ধ্যাকালীন জলধরের ন্যায় কপিশ বর্ণ বিরাধ নামে 
এক রাক্ষস রা যেমন শশধরের পথ অবরোধ করিয়া 

' থাকে, তদ্রপ রামের গমনপথ অবরোধ করিয়। রহিল, পরে 
সেই লোকশোষক রাক্ষম অবগ্রহ যেমন শ্রাবণ ও তাদ্ 
মাসের মধ্যবত্তাঁ ব্ল্টিকে বিলুপ্ত করে, তদ্রপ রাম ও 

পরযযাবাতিথেষেষু,বসম্ধু বিকুলেষু সঃ 
দক্ষিণা দিশমৃক্ষেযু বার্ষিকেধিব ভান্কর ও ॥ ২৫ ॥ 
বভো তমনুগচ্ছন্তী বিদেহা ধ্পতেঃ স্বৃতা। 

প্রতিষিদ্ধীপি কৈকেয্যা লক্ষদীরিব গুণোন্মুখী ॥ ২৬ ॥ 
অনুস্যাঁতিন্থষ্টেন পুণ্যগন্ধেন কাঁমনম্ | .. 

* সা চকারানরা'গেণ পুশ্পৌচ্চলিতবউপনম্ ॥ ২৭ ॥ 
সন্ধ্যাভ্রকপিশভ্তস্য বিরাঁধো নাম রাঁক্ষসঃ| 

অভিঠথারসমাত্য রামস্যেন্দোরিব গ্রহঃ ॥ ২৮ ॥ 
স্ জহার তযোর্মধ্যে মৈথিলীহ লোকশোযণঃ1 

নতোনভলাযোৰিমর গ্রহ, ববাত্তরে॥ ২৯ ॥.. 
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ণর মধ্য হইতে দীতাক্ষে অপহরণ করিল। তখন 

কুৎ্স্থকুলতিলক রাম ও.লন্ষণণ বিরাধকে বধ করিয়? 
হার মৃতদেহের অপবিত্র গন্ধে আশ্রমপদ দূবিত হইবে 

বিবেচনা করত উহারে ভূতলে নিখাত করিলেন। 
| অনন্তর মহর্ষি অপস্ত্যের শাসনপ্রতাবে বিন্ধ্য পর্বরত 
যেমন পরিবদ্ষিত না! হইয়। সাম্যাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল 
তদ্রপ রামচন্দ্র সীম। অতিক্রম না করিয়। পঞ্চবচীতেই অব- 
স্থান করিতে লাগিলেন। একদ! রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ 
তণিনী শুর্পণখা অনক্রশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়। ভুজক্রী 
যেমন গ্রীষ্মের প্রাদুর্তাবে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়। চন্দনতরু- 
মূলে গমন করে তদ্রপ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলএবং 

আত্মপরিচয় প্রদান পুর্ক্বক. সীতার, সন্িধানেই আপনার 
মনোরধ পুরণের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিল; ইহা 
প্রসিদ্ধ 'আছে 'যে, বমণীগণের কামপ্রবত্তি অতিমাত্ 
প্রবন্ধ হইলে সময়াসময়ের কিছুমাত্র বিচার থাকে না। 

তখন্ বষক্ষন্ধ রামচন্দ্র কামুকী শুর্পণখারে সম্বোধন পুর্বক 
কহিলেন, বালে ! আমার পত্রী আছে, অতএব তুমি এক্ষণে 

তং বিনিম্পিষ্য কাকুৎুছ্ছেখ পুরা দূষষতি স্থলীয্। 
গন্ধেনাশুচিনা চেভি বস্ুুধাঁধাঁং নিচখতুঃ ॥ ৩০ | 

পর্ঘঃবট্যাঁং ততো রামঃ শাঁসনাঁৎ কুস্তজল্মনঃ |. 

অনগ্গোঁঢস্থিতিত্তচ্ছে। বিন্ধ্যাদ্্রিঃ প্রকৃতাবিব ॥ ৩৯ | 
রাঁবণাঁবরজণ তত্র রাঘবং মদনাতুরা | 

অভিপেদে নিদাঘার্তা ব্যালীব মলবদ্রমমূ ॥ ৩২ ॥ 
সা! সীতাসম্সিধাৰেব তৎ বক্রে কথিতান্বযা। 

অত্াঁরট়ো! হি নারীপাঁপকাঁলত্তো মনোভবঃ,॥ ৩৩ | 
'কলত্রবানহৎ বালে কলীয়াংসং ভজস্ব মে | 

ইতি রামো স্ববস্যন্তীং সবক্দ্ঃ শশাস তামু ॥ ৩৪ ৪ 
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আমার কনিষ্ঠ জ্কাতা লক্ষষগকে প্রার্থনা কর। অনন্তর শুর্প 
গখা. লক্ষমণের নিকট গমন করিলে লক্ষাণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। 
রামের নিকট-আগ্রে গমন করিয়াছিল বলিয়া তাহারে আর 
অক্তরীকার করিলেন না। তখন নেই রাক্ষদী পুনরায় 
রামের সন্নিধানে আগমন করিল। এইপ রাম ও লঙ্ষাণের 
নিকট গমনাগমন করাতে তৎকালে সে উভয় কুলগামিনী 
তরঙ্ষিণীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তদর্শনে সীতা 
আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না । 

রাক্ষসী শুর্পণখা এতক্ষণ শান্তমুর্তি পরিগ্রহ করিয়া, 
ছিল, কিন্তু বায়ু সঞ্চার বিরহে নিশ্চল সাগরের বেলা যেমন 
চন্দ্রোদয় কালে উচ্ছলিত হইয়া! উঠে তদ্রপ সে সীতার 
হাস্য দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া তাহাকে কহিল, তুই 
অবিলম্বে এই উপহাসের ফল লাভ করিবি। এক্ষণে আমার 
প্রতি নেত্রপাত কর; তুই যেৰপ কাজ করিলি উহা মৃগীকত 
ব্যান্্ী পরাতবের অনুপ হইয়াছে । এই কথা৷ বলিবামান্র 
জনকতনয়া নিতান্ত ভীত হইয়া রামচন্দ্রের ক্রৌড়ে প্রবেশ 

করিবার উপক্রম করিলেন। এ দিকে শুর্পণখাও আপনার 

জ্যেষ্ঠাভিগমনাঁৎ পুর্ব্বং তেনাপ্যনভিনন্দিতা | 

সাভুদ্রামাশষা ভূষো লদীবোভষকুলভাঁক ॥ ৩৫ ॥" 

সংরন্তং মৈথিলীহাঁসঃ ক্ষণসোধদ্যাং লিনাষ ভাঁমূ | 

নিবাতত্তিমিতাঁং বেলাঁং ঠক্ট্রোদষ ইবোদধেঃ ৩৩1 

ফলমস্যোপহাসস্য সদ্যঃ প্রাপ্দাসি পশ্য মামূ। 

মৃগ্যঃ পরি'ভবো ব্যা্যামিত্যবেহি ত্বষা কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥ 

ইত্যুক্ত1 মৈথিলীং ছর্তরক্কে নিবিশতীং ভ্যাঁৎ| .. 
রূপং চপপথা নান্গং সদৃশং পরভাপদ্যত ॥ ৩৮॥ 



হ সর্গ ] রঘুবংশ। ২১৩ 

মাপ কপ ধারণ করিল। লক্ষ্মণ প্রথমত শুর্পনখার কণ্ট- 

র কোকিল। রবের ন্যার মনোহর শ্রবপ' করিতেছিলেন 
রে শ্ুশ্নালীর ন্যায় উহায়ে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে শুনিষ? 

কাহিনী বোধ করিলৈন এবং তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে অসি 
[সিত করত রামের পর্ণ কুটীরে প্রবেশ পুর্ব্বক স্বত্বাবত 

বিকৃতাকার সেই নিশাচরীর কর্ণ ও নাম্িক! ছেদন করিয়া 
পুনরায় তাহারে অধিকতর ৰিৰপ করিয়া দিলেন । তখন 
রাক্ষসী শ্রর্ণণখ। সত্বরে গগণমার্গে উন্বিত ভইঘ। বক্রনখ- 

সম্পন্ন বংশের ন্যায় কর্কশপর্ব্ব অঙ্কশীকার অঙ্গুলি দ্বারা 
রামও লক্ষ্মণকে তর্জন করিতে লাগিল । অনন্তর সে অবি- 

লম্বে জনস্থানে উপক্ফিত হইয়া খর দু'ষণ প্রসৃতি রাক্ষমগণকে 

রামকৃত অভিনব রাক্ষমপরাভব নিবেদন করিল । 'রাক্ষল" 
গণ এই ব্বত্ান্ত শ্রবণ করিবামাত্র রামের প্রতি ধাবমান 

হইল গমন কালে ছিন্ননাস! ছিন্ন কর্ণ। শুর্পণখারে যে অগ্র- 
বর্তিনী করিয়া লইল উহ্নাই তাহাদিগের যুদগ্ধযাত্রা বিষয়ে 
অমঙ্তল কারণ হুইয়। উঠিল । 

লক্ষণণঃ প্রথমং আত্বা কোকিলানঞ্জ,বাদি শীষ | 

শিবাঁষোরস্যনাঁং পশ্চাছ,ুধে বিক্তেতি তাঁ্ ॥ ৩৯ ॥ 

পর্ণশালীমথ ক্ষিপ্রং ৰিকষ্টাসিঃ প্রবিশ্য সঃ | 
বৈরূগ্যপেধনকক্ক্যেন ভীষণাৎ তামমোজঘৎ্ ॥ ৪০৪ 
সা বক্রনখধারিণ্য! বেণুকর্কশপর্ব্বষা /| * 

অস্থুশাঁকারযাঁগ,ল্যা তাবতর্জয়দন্বরে,॥ ৪১ ॥ 
প্রাপ্য চা জনস্থাঁনং খরা দিভ্যন্তখাবিধম.| 

রামোপক্রমনাঁচখ্যে রক্ষঃপর্রিতবহ ননমূ ॥ ৪২ ॥ 
মুখাঁবষবলুদাঁৎ 'াঁং টনর্খবতা ঘৎ পুরো! দধুঃ | 
্বাভিযাবিশা তেবা ত্দেবীু'দমন্গলম্ & ৪৩ ॥ 



২১৪. .. রধুবংশ। [১২৯ 

₹.. তখন রাষটচ্ছর খর প্রভৃতি ' গর্ধিত রাক্ষদগণত 
আস্ত্র শত্র উদ্যতকরত আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষে 
উপর সীতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ ও স্বীয় শরাসনে 
প্রতি জয়লানভের অভিলাষ স্থাপৃন করিলেন। রাম একাক 
রাক্ষসের! সহত্র সহস্র, কিন্তু কি আশ্চর্য ! তাহার] রস 

" যতগুলি উপস্থিত হইয়াছিল, ততগুলি রাম তাহাদিণে 
নয়মগোচর হইতে লাগিলেন। শুভাচারপরায়ণ রাম 
দুর্ভনঘোষিত দূষণের ন্যায় রাক্ষদপ্রেরিত দুষণকে কিছু 
তেই সহ্য করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি, খর দুধ 
ও ত্রিশিরাকে শরনিকর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন 
তাহার" শরজাল ক্রমশ প্রযুক্ত হইলেও তত্কালে বো! 
হইল যে উহা! শরাসন হইতে এক কালেই নির্গত হইতেছে 
তখন সেই শাণিত শরজাল উহাদ্দিগের দেহ ভেদ করিয় 
আয়ু ও পক্ষিগরণ শোণিত পান করিল। দেই সকল শর 
মিশাচরগণের দেহ ভেদ করিয়া এপ বেগে বহির্গত 
হইল যে, উহাদিগকে পুর্ব বিশুদ্ধ বোঁধ হইতে 
লাগিল) উহাদিগের গীত্রে বিন্দুমাত্র শোণিতও লিগ 

উদাযুধাঁনাপততস্তান্ দৃপ্তান্ প্রেক্ষ্য রাঁঘবঃ| 
নিদধে বিজযাশংসাঁং চাপে সীতাঁঞ্চ লক্ষণে ॥ ৪৪ ॥ 
একো! দাশিরথিঃ কাঁমং যাতুধানাঁঃ সহআশঃ | * 

তে তু যাঁবস্ত এবাঁজে তাঁবাংম্চ দদ্ুশে স তৈঃ ॥ ৪৫ | 
অপজ্জনেন কাকুৎস্থঃ প্রযুক্তমথ দূষণম্ ॥ 

ন চক্ষমে শুভাঁচারঃ স দৃষণমিবাত্বনঃ ॥ 6৩ 
তং শটরঃ প্রতিজগ্রাহ খরত্রিশিরসেধ চ সঃ | 
ক্রমশত্তে পুনশুস্য চাঁপাঁৎ সমণিবোদ্যয়ুঃ ॥ 8৭8 
তৈজ্জরযাঁণাঁং শিটতর্বাগৈর্ষপাপুর্ববিশুদ্ধিভিঃ ২ 

“আয়ুর্দেহাঁতিগৈঃ পীতং কখিরন্ত পতততিভিও ॥ 8৮ 



২ সর্গ] রঘুবংশ। | ২১৫ 
[ইল না। তখন রামশায়কছিন্নঞরাক্ষস সৈন্যমধ্যে কবন্ধধ 
তন আর কিছুই উত্থিত দৃষ্টিগোচর হইল না । এইবপে 
সই সমস্ত রাক্ষন' সৈন্য শরনিকরববণ রামের সহিত ুদ্ধ 
রিয়া প্রনর্ববার গুবোধিত না হইবার নিমিত্ত গৃধগণের পক্ষ 
ছায়ায় নিদ্রিত হইল। তৎকালে কেবল শুর্পণখাই রাম- 
রে বিদীর্ঁকলেবর রাক্ষগণের এই অমন্তল বার্তী লইয়া 

নীবণের নিকট গমন করিল । | 
রাবণ ভগিনী শুর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদন এবং খর 

ষণ গুভূতি স্বজনগণের বিনাশ নিবন্ধন বোধ করিলেন 
যন রামচন্দ্র তাহার দশ মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন । 
নন্তর তিনি মৃগবপী রাক্ষম' মারীচের প্রষত্বে রাম ও 

লঙ্কমণকে প্রতারণা করিয়া জানকীরে হরণ করিলেন। 
প্রত্যাগমন সময়ে পতগরাজ জগ্টায়ুর যুদ্ধে ক্ষণকালের 
নিমিত্ত সীতাহরণ বিষয়ে তাহার বিষ্ব উপস্থিত হইয়াছিল । 

অনন্তর রাম ও লহ্ষমণ সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া 
ছিন্নপক্ষ পক্ষিরাজ জটায়ুকে নিরুটক্ষণ করিলেন । রাজা! 
দশরথের সহিত জটায়ুর অতিশয় প্রণয় ছিল; সেই সময় 

তন্মিন্ রামশরোত্কত্তে বলে মহতি রক্ষসায। 
উদ্থিতৎ দদৃশেহন্যচ্চ কবন্ধেভো ন কিঞ্চন ॥ ৪৯ ॥ 
সা বাণকর্ষিণৎ রাঁমৎ যোধবিত্বা সুরেদ্ধিবামূ। 

অপ্রবোঁধাঁষ সুষ্বাঁপ ঘৃধচ্ছাঁষে বরূখিনী ॥ ৫০১৫ 
রাঁঘবাঁস্ত্রবিদীর্ণানীহ রাবণ প্রতি রক্ষসাঁম। 

তেষাঁং শুর্পণখৈবৈকা ছুশ্ু,বত্তিহরাঁভবহ ॥'৫১ ॥: 
নিগ্রহাৎ স্বনুরাপ্ডানাঁং বধাচ্চ ধনদানুজঃ | 

রামেণ নিহিতং মেনে পদং দশল্স মূর্দন্গু 4 ৫২ |. 

রক্ষসা মৃগরূপেণ বঞ্চবিত্বাস রাঘবেঠ) ও 
জহাঁর সীতাৎ পক্ষীন্্র এয়াসক্ষগরিস্থিতঃ ॥ ৫৩ 



২১৬ রঘুবংশ। [১২ 

শ্রীণ কষ্ঠাগত হইয়া, ছিল বলিয়া তিনি সেই বন্ধুত্ব কণহইট 
সম্পূর্ণ বিয়ুক্ত হইলেন, এবং বাক্য দ্বারারাম ও লক্ষণ 
রাবণ নীত। হরণ করিয়াছে বলিব ব্রণ দ্বার আপনার যুদ্ধ 

ফপ মহৎকার্ধ্য নিবেদন পুর্র্বক কলেবর পরিত্যাগ করি 
জেন। য়ামও লঙ্গমণের পিতৃমরণ শোক পুনরায় নবীর 
ইইয়। উঠিল। তখন তাহার! পিতার ন্যায় জটায়ুর অগ্নিমং 
ক্ষীরপ্রভূতি অস্ত্যে্টি কার্ধ্য সমুদায় অনুষ্ঠান করিলেন। 

রামচন্দ্র রাক্ষন কবদ্ধকে বিনাশ করিয়া তাহাকে শা? 
হইতে বিমুক্ত করিয়াদিলেন এবং তাহারই উপদেশানুসারে 

সমদুঃখতাজন বলিয়া বানর স্ুগ্রীবের সহিত তাহা 
সাতিশয় সৌছার্দ হইয়া" উঠিল। পরে তিনি কপিরাৰ 
বালির বধসাধন করিয়া ধাতৃস্থানে ধাত্বন্তর আদেশের ন্যায় 
ত্রীবকে চিয়ান্টিলষিত যালিস্থানে সংস্থাপিত করিলেন 
অনস্তর হম্ুমান্ প্রভৃত্তি বানরেরা রাজ! ুত্রীবের আগে 
শামমদারে সীতার অন্বেষণার্থে বিরহাতুর রামের মনোরথের 

তো সীভাম্বেধিণেখ ঠৃধূই লুনপক্ষমপশ্যতাঁযু। 
পরাঠণর্শিরথতরীতোরীমুণং ক কণ্ঠবর্তিভিঃ ৪ ৫৪ ॥ 
স রাঁবগন্ৃতাঁং তাঁভ্যাং বচনাঁচষ্ট মৈথিলীমু। : 

: আঁত্মনঃ সুমহতকর্্ম ব্রণৈস+বেদ্য সংস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥ 

তযোন্তপ্মিন্ নবীভূতপিত্ব্যাপত্তিশোঁকষোঁং | 
_ পিতরীবায়িসংক্কাঁরাৎ পরা বৰৃতিরে ক্রিয়া ॥ ৫৬। 

বধানির্ঘ তশীপদ্য কবস্ধ্যোপদেশতঃ। 

ুনৃ্ঘ সখা রাঁমস্য সমানব্যসনে হরেও 4 €৭ 
সহত্বা বালিনং বীরজ্বৎ্পদে চিরকাঁডিক্ষিতে। 
ধাঁতোঃ স্থানইবাদেশং সুগ্রীবং সংন্যবেিষণ্ ॥ ৫৮ & 

* জস খা হা আদেশ র হই তাত অসার একার 

করিয়। থাকে। . 4 



ই সর্গ 4 রঘুবংশ। ৃ ২১৭. 

যায় ইতন্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল.। পবনাত্মজ হুমা 

টার জ্োন্ঠ ভ্রাতা সম্পাতির মুখে জানকীর বার্তা অবগত 

ইন্না নিস্পৃহ ব্যক্তি ষেমন সংসার অতিক্রম করিয়! থাকেন, 

চঞ্রপ মহাসাগর উল্লঙঘন করিল এবং রাক্ষসরাজ রাবণের 

র্জধানী লক্কামধ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিল, 

(নকনদ্দিনী সীতা বিষবলীপরিবেষ্টিত সঞ্জীবনী লতার 
যায় রাক্ষমীগণে পরিরত। আছেন । তখন সে জানকীরে 

[মের অভিজ্ঞান সম্পাদন এক অন্কুরীয় প্রদান করিল। 

্ানকী নেই অন্গরীয় দর্শন করিয়া! আমন্দাশ্রু মোচন করিতে 

গাগিলেন ॥ তগ্কালে বোধ হইল যেন, সেই নশীতল 

'আনদ্দাশ্রু অঙুরীয়কের গ্রত্যুক্ধীমন করিল । 

1 অনস্থর হনুমান প্রিয়তম রামের আদেশ বাক্যে সীতাকে- 

সখী করিয়। রাবণাত্মজ অক্ষের বিনাশ সাধন পুর্বক অতি- 

ধায় উদ্ধত হইয়! উঠিল এবং ক্ষণকাল বিপক্ষগণের নিগ্রহ সহ্য 

করিয়। লঙ্কা নগরী ভন্মসাৎ করিল । এইৰূপে অর্জনানন্দন 

কৃতকার্য হইয়া রামের নিকট প্রত্যামন পুর্ব্বক ভীহাকে 

ইতস্ততম্চ বৈদেহীমছ্ধেষ্ট,ং ভরূচোদিতাঃ। 
কপষশ্চেক্করার্ভমঃ রাঁমস্যের মন্দোরথাঃ1 ৫৯ & 

প্ররত্বারুপলন্ধাধাং তস্যাঁঃ সম্পাতিদর্শদাৎ 

মাকতিঃ সাঁগরহ ভীর্ণঃ সংসারশিব নির্মম ॥ ৩০ ॥ 

দুষ্ট বিচিন্বতা তেন লঙ্কাযাঁৎ রাক্ষস্টীর্তা। | & 

জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহেষিত ॥ ৬১ & 

তটস্য তর্তরাভিজ্ঞাঁনমন্গ,লীয়ং দে! কপিঃ | 

পরত্ু্ধাতািবাু দা ননদাঞ্চবিদ্দুভিঃ ॥ ৬২ 

নির্াপ্য পরিষসন্দেশৈঃ সীতামৃক্ষবধোদ্ধতঃ | 

স ০ পুজীহ লঙ্কা ক্ষণসোঁঢার্রিনি গ্রহ ৬৩। 



২১৮ রমুরা। 7) 
স্বয়ং সমুপন্থিত, বৈদেহীর 'হৃদয়েরন্যায় এক প্রত্যতিজা। 
সম্পাদন রতব প্রদর্শন করিল তখন রামচন্দ্র সেই রত্ন হা 
ধারণ ু রর্বক উহার স্পর্শে একান্ত অচিভূত হউয়। স্তনস গর্ব 
শুন্য ধরিয়তমার আলিঙ্গন সুখ অনুভব করিলেন। পট 
হম্মমানের ম্বুখে জানকীর বার্ভা অবগত হইয়া তাহার শা 
গমলাভে একান্ত সমুৎস্লক হয়া উঠিলেন এবং লঙ্কার তু 
দরকে পরিবোটিত মহাসাগরকে পরিখার ন্যায় অনায়াদে 
পার হইবার উপযুক্ত বোধ করিতে লাগিলেন। 

. অনন্তর তিনি শক্ত বিনাশ বাসনায় কপিবল সমভিবা, 
হারে তথাহইতে নির্গত হইলেন। তৎ্কা'ঁলে কেবল ভূমগ্রনে 
নহে নভোমগুলেও তীহার সেই সৈন্যগণের স্থান পর্য্যাপ্ত₹ 
ইল ন|। পরে রামচন্দ্র সাগরের উপকুলে গিয়া অবস্থান ক? 
লেন। এই অবসরে রাবণের অনুজ ৰিভীষণ তাহার নিকা 
উপস্থিত হইলেন) বোধ হইল যেন রাক্ষস লব্ঘমী ন্েহ পরত্ত 

হয়৷ বিভীষণের 'বুদ্ধিমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক তাহারে রাম" 
চন্দ্র সম্িধানে প্রেরণ করিলেন। খন রামচন্ত্র বিভীষণকে 

গ্রত্যতিজ্ঞানরতুপ্চ রাঁমাযাঁদর্শযৎ কৃতী । 
হৃদষং ন্বযমাঁাঁতং বৈদেখ্য! ইব মূর্তিমৎ | ৬৪ ॥ 
সপ্রাপ হদযন্যস্তমণিষ্পর্শনিমীলিতঃ | 
অপযোধরসংসর্গাং প্রিযাঁলিঙ্গননির্বতিম্ ॥ ৬৫ ॥ 
শ্রত্বা রাঃ প্রিযোদন্তং মেনে তত্সঙ্গমোৎসুকঃ | 
মহার্বপরিক্ষেপৎ লঙ্কারাঁঃ পরিখালঘুম, ॥ ৬৩॥ 
স প্রতন্থেখরিনাশাঁ হরিটিস ন্যৈরনুদ্রত;| 
ন কেবলং ধরাপৃষ্ঠে ব্যোম্ি সন্বাধবর্তিভিঃ | ৬৭ | 
নিবিষনুদধেঃ কুলে ত$ পরপেদে বিভীষণ: 1১, 
সেহাতরাক্ষসলক্ে্যৰ ুদধিমরিশ্য চোত্রিতঃ ৬ ॥.. 



২সর্গ ] রঘুবংশ। ২১৯ 

ক্ষসগণের আধিপত্য প্রদান করিবার অজ্ীকার করি- 
নন। ইহা প্রপিদ্ধই আছে প্রকৃত অবসরে নীতি প্রযুক্ত 
ইলে অবশ্যই কফলোৎ্পাদন করিয়। থাকে। 

রামচন্দ্র কপিগণের সাহায্যে লবণ সমুদ্রে সেতু বন্ধন 

রিলেন; তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভগবান্ 
ফচ শয়ন করিবেন বলিয়া পাতাল তর্ল হইতে নাগরাজ 

নন্ত উন্মগ্ন হইয়াছেন। পরে তিনি সেই সেতু দ্বার! সাগর 
ভীর্ঘ হইয়া পিক্রুল বর্ণ বানরগণ সাহায্যে লঙ্কা অবরোধ করি- 
ন7 বোধ হইতে লাগিল যেন, দ্বিতীয় কনকময় প্রাচীর 
স্তত করিয়াই লঙ্কা পরিবেষ্টিত করিলেন। লঙ্কামধ্যে কপি- 
গের সহিত রাক্ষদিগের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত 
ইল। উভয়পক্ষের অয়ধনিতে দশদিক প্রতিপ্বনিত' হইতে 

গাগিল। বানরগণ বৃক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা পরিঘ দকল ভগ্ন, শিল! 

রা মুদ্ধার সকল চুর্ণ ও পর্বত দ্বারা করিকুল নির্মল করিতে 
গাগিল এবং উহাদিগের নখাঘ।ত রাক্ষসগণের শন্ত্রপাত" 

ক অতিক্রম করিল । 

তটম্ম নিশাঁচউরশ্বর্যযৎ প্রতিশুশ্রাব রাঁঘবঃ| 
কাঁলে খলু সমাঁরন্ধাঃ ফলং বধ্রস্ভি নীতষঃ [৬৯ ॥ 
স্ সেতু বন্ধযাঁমীস প্রবগৈর্লবণাভ্তসি | 

সাঁতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্লাষ শাজিণিঃ | ৭০ ॥ 

নন পথা লঙ্কাঁং রোঁধযামাঁদ পিঙ্গলৈঃ। 

দ্বিতীযং হেমপ্রীকাঁরং কুর্বন্তিরিব বাঁনরৈঃ ॥ ৭১ ॥ 

রণঃ প্রবরৃতে তত্র ভীমঃ প্লবগরক্ষনামূ.। 

নিখিত্বর্তিতকাকুৎস্থ্যপোঁলস্ত্য অঘঘোষণঃ ॥ ৭২ ॥ 

পাঁদপাবিদ্বপরিঘঃ শিলানিশ্পিউমুদ্ধারঃ | 

অতিশস্ত্রনখন্যাঁসঃ টৈলকগ্রমতঙ্গজ? ॥ ৭৩॥ . 



২ ১) যুবং। [১ম 

অনন্তর সীতা রামচঙ্্রের ছিন্মুণ্ড' দর্শন করিয়া এক 
কালে হতজ্ঞান হইলেন । তখন ত্রিজটা নানী এক রাক্ষ। 
উহা মায় প্রভাবে কণ্পিত হইয়াছে বলিয়া তাহা 
জীবিত করিল। জানকী “আমার প্রিয়তম জীবিত আছে 
এই বলিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন? কিন্তু “প্রথমে ইস্থী 

বিনাশ অবধারণ করিয়া জীবিত ছিলাম” এই ভাবি! 
মাতিশয় লজ্জিত হইলেন । 

অনন্তর মেঘনাদ নাগপাশ অস্ত্র দ্বারা রাম ও ললমণ 
বন্ধন করিলে পতগরাজ গরুড় আগমন করিয়। তাহাদিগে 

বন্ধন উন্মোচিত করিয়াদিল। তখন তাহাদের যেই না! 

পাশবদ্ধন জনিত ক্রেশ স্বপ্ন সমু্পন্ধের ন্যায় বোধ হই 

লাগিল। অনন্তর মেঘনাদ শক্তি ঘ্বার। লল্মাণের বক্ষস্থ 

বিদীর্গ করিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র সেই অস্ত্রে আহত 

হইয়াও ভ্রাতৃশোকে বিদীর্ণহৃদয় হইলেন। তখন হন্ৃমা। 
সভীবনী ওষধি আহরণ করিয়া লন্্ঘণের শক্তিপ্রহা 

জনিত ব্যথা নিরাকৃত করিল। লক্ষ্মণ শরনিকর ছা? 

অথ রাঁমশিরশ্ছেদদর্শলোত্তী স্তচেতলাম্ | 
সীতাঁং মাঁষেতি শংসন্তী ত্রিজটা সমজীবযৎ ॥ ৭৪ & 

কাঁমং জীবতি মে নাথ ইতি সা বিজন শুচম | 

প্রাত্বত্বাসত্যমস্যান্তং জীবিভাঁম্মীতি লঞ্জিতা। ॥ ৭৫ | 
গ্িকড়াপাতবি্লিউমেঘনাঁদাস্ত্বস্কানঃ | 

দাশরত্যোঃ ক্ষণক্রেশঃ স্বপৃরত্ত ইবাভব্ ॥ ৭৬৪ 
... ততো বিভেদ পৌনস্ত্যঃ শক্যা বক্ষসি লক্ষণম, | 

“শখ. রামন্ত্নাহতোৎপাীসীদ্ধিদীর্ণঘদয়ঃ শুচা ॥ ৭৭ & - 
স মাঁচতিসমানীতমহ্খেষখিহতব্যথঃ | 
লঙ্কান্্ীগাঁ গুদস্চক্রে বিলাপীচা্যকহ শটরঃ ॥ ৭৮ ৪. 



হর্স] রখবংশ। ২5১ 
ক্ষস'সংহার করিয়া পুনরায় রাক্ষস রমনীগণ্নর বিলাপ- 
ক্ষকতাঁপদ অধলম্বন করিলেন । শরঙকাল যেমন মেঘের 
উর্ন'ও"ইন্দ্রধধূ বিলীন করিয়া দেয়, তদ্রপ তিনিও মেঘ" 
দের নিংহনার্দ ও ইন্দ্রায়ুখ সদৃশ প্রতাসম্পন্ন কার্মুকের 
চছুমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন না। 

গরে কপিরা'জ স্থগ্রীৰ কুর্তকর্ণের নাসাকর্ণ ছেদন 
ধিক তদীযর় ভগিনী শুর্পণখার অনুপ ৰূপ বিধান করিয়। 
লেদ । তখন কুস্তকর্ণ টক্কবিদলিত মনঃশিল! য়াগরপ্িত 
চলের ন্যায় হইয়া রামচন্দ্কে অবরোধ করিলেন । 
'হে কুত্তকর্ণ | নিদ্রা তোমার অতি প্রিয়তমা, রাবণ তৌঁমাকে 
রর্থক জাগরিত করিয়াছে" এই বলিয়াই যেন রামের শর- 
ল কুদ্তকর্ণকে দার্ঘনিদ্রায় অনিতভূত করিল ।' নিহত 
শাচরগণের রুখির প্রবাহে সমরোণ্খিত ধুলিপটলের ন্যায় 
ন্যান্য রাক্ষম সকল সেই অসংখ্য বানর সৈন্যের উপর 
পতিত হইল । | 

অনন্তর পুলস্ত্যনন্দন রাবণ অদ্য জগহুঅরাবণ বা অরাম 
ইবে, এইৰপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ রাজ ভবন 

সনাদং মেঘনাদদ্য ধহুশ্চেজ্জাযুধপ্রভম্ | 

মেঘস্যেব শরতকাঁলো ন কিঞ্িতপর্যযশেষযৎ ॥ ৭৯ ॥ 

কুম্তকর্ণঃ কপীক্দ্রেণ তুল্যাবস্থঃ স্বসুঃ রলুতঃ। 

করোঁধ রাঁমং শিব টক্কচ্ছিন্নমন £শিল: 01৮০ ॥ 

অকালে বোঁধিতো ভ্রাতা প্রিয়ন্বপ্পো বথা ভবাঁন্ | 
রামেষুভিট্িতীবাঁসে দীর্ঘনিদ্রা প্রবেশিতঃ ॥ ৮১ | 
ইতরাণ্যপি রর্খ্াংসি পেতুর্বানরকৌটিতু। 
রজাংপি সমরোখানি তচ্ছেোণিতনদীঘ্িব ॥ ৮২ ॥ 
নির্ষযযাঁবথ পঠিজস্তঃ পুরর্ধদ্ধায় ম্িরীত। 
অরাবণমরমিং বা উনি পিশ্চিত:8৮৩৪ 



হক” * ৭ রঘু 1 ১.৭ 

 হুইডে নির্গত: হইলৈন |. তখন দেবরাজ ইন রামচন্ 
পদাতি' ও লক্কাধিপতিকে রধাবঢ় 'দেখিয়া রামের; নিক 
কপিল বর্ণ অশ্ব সংযোজিত এক রথ প্রেরণ করিলেন? র 

আকাশগঙ্কার ' তরক্রসমুশ্খিত সমীরণ সহকারে. ধজপ 

কম্পিত করিয়৷ তাহার নিকট সমুপস্থিত হইল। তখন রা 
দেব্সারথি মাতলির করাবলম্বন পুর্ববক সেই জয়শীল বর; 
আরোহণ করিলেন। মাতলি তাহারে ইন্দ্রের বর্ম পরিধা 
করাইয়। দিলেন? পুর্বের এ বর্মে অন্থরগণের আস্ত্রজাল সং 
লগ্ন হইয়! উত্পল দলের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ষস হইয়াছিল । 

অনন্তর রামরাবণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল 

তাহারা পরস্পর পরম্পরের সাক্ষাৎকার লা পুর্র্বক বিন 
প্রকাশের অবসর প্রাপ্ত হইলে বহুদিনের পর এ সংগ্রা 
মের দফলতা সম্পাদন হইল। . তখন রাবণ পুত্রমিত্র 
দির বিনাশ নিবন্ধন একাকী হইয়াও হস্ত; মস্তক ও চরণে 

বাহুল্য প্রযুক্ত রণস্থলে রাক্ষসগণ পরিৰাতের ন্যায় নিরী 

ক্ষিত হইতে লাগিলেন | বিনি ইন্দ্রাদি লৌকপালগণ্ে 

পরাজয় ও আপনার শিরশ্ছেদন পুর্বক ব্রন্মার অর্চনা! ও স্ব 
রাঁমং পদাতিমালোঁক্য লঙ্বেশে বরূধিনয। 
হরিখুগ্যং রথং তন্মৈ প্রজিঘাঁষ পুরন্দরঃ /৮৪ | 
তমাঁধৃতত্বজপটং ব্যোমগঙ্ছোর্িবায়ুভিঃ | 
দেবপ্ুতভুজালন্থী জৈত্রযধ্যাস্ত রাঁঘবঃ ৮৫ ॥ 
মাঁতলিক্তস্য মাহে মামুমোঁচ তনুচ্ছদ্মূ ?ি 

যত্রোৎপলদল কৈব্যমন্ত্রাণ্যাপুঃ সুরদ্ধিষাম ॥ ৮৬॥ 
অন্যোহন্যদর্শনপ্রাপ্তবিভ্রমাৰবনরৎ চিরাঁছি। 
রামরাবণধোরধদ্বং চরিতার্থমিবাভরহ | ৯৭'& 4: , 

এাদাকবাহন্যাদেকোথপি ধনদানুজ$| - 
- ২ পিৃশে হযখীণুর্বে মাতিবংণ ইস্ছিতঃ 7৮৮॥ 



হজর্গ] রুবংশণ | হি 

হুবলেকৈলাল পর্বতকে উত্তোলন করিয়াছিলেন) রাম- 
ক দেই অরাতি রাবণকে আপর্নার বিক্রমের অনুপ, 
তর বিবেচন। করিয়া সাতিশয় সমাদর করিলেন। 
_ অনন্তর রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষউ হইয়। রামচন্দ্র 
ঘ হস্ত স্পন্দিত হ্ইয়! সীতাসমাগ্রম স্থৃচিত করিতেছিল 
[ই দক্ষিণ হস্তে এক শর নিখাত করিলেন। রাম- 
ক্ষিপ্ত শরও রাবণের হৃদয় ভেদ করিয়। ভুজক্রদিগকে 
য়সংবাদ নিবেদন করিবার নিমিত্তই যেন ভুগর্ভে 
নি উ হইল | তখন ত্ীহার৷ পরস্পর বাক্য দ্বারা বাক্য ও 
নর দ্বার অস্ত্র কল নিবারণ করিতে লাগিলেন । তৎ্কালে 
াক্যুদ্ধে প্রত ব্যাক্তি দ্বয়ের ন্যায় উভয়েরই বিজয়লাতের 
ন্য ক্রোধ পরিবপ্ষিত হইতে লাণিল। দুই মত্ত মাতক্ 
রম্পর সংগ্রামে প্রব্ত্ত.হইয়। তুল্য বিক্রম প্রদর্শন করিলে 
হাদিগের মধ্যবর্তিনী ভিত্তি যেমন কাহারই অধিরুতা 

না, তদ্রুপ রাম ও রাবণের মধ্যবর্তিনী জয়ঙ্ী উভয়ের 
জেতাঁরং লোকপালাঁনাৎ স্বমুখৈরর্চিতেশ্বরমূ । 
রাঁমস্তলিতকৈলাঁসমরাঁতিং বহ্বমন্যত ॥ ৮৯ ॥ 
তস্য স্ফ,রতি পেলজ্তযঃ সীতাঁসঙ্গঘশংসিনি। 
নিচখানাঁধিকক্রোধঃ শরং সব্যেতরে ভুজে | ৯০ ॥ 
রাঁবণস্যাপি রাঁমাস্তো ভিত্বা হদযমাঁশুগঃ | 
বিবেশ ভূবমাধ্যাঁতুমুরগেভ্য হব প্রিষম্ ॥ ১১ 

বচটৈব তযোর্ধাক্যমন্ত্রমস্ত্রেণ নিশ্বতোঃ। 
অন্যোইন্যজযসংরভ্তেো বরধে বাঁদিনোরিব & ১২ ॥ 

বিক্রমব্যতিহারেণ সামান্যাভূদ্ঘযৌরপি। 
জযক্ীরন্তর] বেঙ্গিমত্তবাঁরণযোরিব ॥ ৯৩! 

এ " এইরগ মু আনে হী মধ্যে একটী ভিত্তি স্থাপন কিমা পর গর. 
যুদ্ধ করিয়। 



হ্হ্ঠ 'কধুরহণ। [% 
তুলযুবগ বিত্রুম দিবদ্ধন কোন:গক্ষই আশ্রয়'করিউঠত পা? 
লেননা। দেবগণ ও সস্থুরগঞ্ধ' উতর বীরের মস্ত -য়ো 
ও- অস্ত্র প্রতিকার দর্শনে প্রীত হয়া তাহাদের উপর পৃ 
বাটি করিতে লাগিলেন কিন্তু তৎকালে সেই পুগ্গর্তি, 
ছুই বীরের মধ্যে কাহার মস্তকে নিপতিত হইল ন 
ইহাতে কোধ হইল যেন, উতয়ের শরজাল বর্ষণাস্তরের ঘা 
আ্ারশ্যকতা নাই এই বিবেচনা করিয়াই সেই পুষ্পন্বডি দ 
করিতে পারিল না । 

নিশাচর রাবণ রামের প্রতি লেহকণ্টকনিচিত বিজা? 
লদ্ধ যমরাজেের গদার ন্যায় এক শতগ্রী নিক্ষেপ করি 
লেন। ব্লাঁমও অগ্ধচন্ত্রবাণে, সেই শতম্বীকে রথের মনিহ্ি 
না হইতে হইতেই রাবণের আশার সহিত কদলীর ন্যা! 
অক্েশে চ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে সেই আদ্িতী! 
ধনুদ্ধর রামচন্দ্র রাবগকে লক্ষ্য কারিয়া শরাসনে প্রিয়তম 
জানকীর বিরহজনিত শোকশল্যের উন্মুলন গঁষধস্ববগ 
অমোঘ ব্রদ্ধান্ত্র সন্ধান করিলেন। তখন সেই রামচন্ 
নিক্ষিপ্ত প্রদীগুরমুখ, ত্্গান্ত্র অস্তরীক্ষে শতধা ভিন্ন হইয় 

কতপ্রতিক্লাতপ্রীউতভ্তাযোমু্জাঁৎ সুরানুট্রঃ। 
পরম্পরশরব্রাতাঁঃ পুষ্ণরফিং, ন সেহিরে ॥ ৯৪ ॥ 
অধঃশঙ্ক্চিতাং রক্ষঃ শতম্ীমথ শত্রবে। 

হৃতাঁং বৈবন্বতদন্যব কুটশাল্যলিমক্ষিপণ্ড ॥ ৯৫ ॥ 
রাঘবো রথমপ্রা্ডাৎ তাঁদাশা নুরদ্বিষাম্*। 

অর্দচজ্মুখৈর্ব, [িশ্চিচ্ছেদ কদ্লীনখেম্ ।, ৯৩। 
অমোঘং জন্দধে ছাঁট্ম-ধলুভাকানুর্ধধরঃ | 
বান্ষমন্ত্ং শ্রিষাশোরগলানিককর্তণে+বধম //৯9 | 
ভর্ব্যোন্ি শভধা ভিন্ন দদৃশে দীন খয ] 
পুর্ঘাহোরগল্োর করালফগমগ্ডলছ ৮৯৮ । দলা ৪) 



২পপর্স ] রধুবংশ। ২২৫. 

[তিতীযণ কমল শালী নাগরাজবান্কীর ন্যায় নিরী- 
কত, হইতে বধগিল। রামচন্দ্র সেই মন্ত্র প্রযুক্ত ব্রন্মাত্জে 
নমেমার্ধমধ্যে দশীননের শিরঃসমূহ ভূতলে 'নিপাতিত 
টরিলেন। এ সমস্ত মস্তক অতি শীত্ব ছেদন করাতে তজ্জ- 
নত বেদনা রাবণের কিছুমাত্র অনুভূত হইল না। তখন সেই 

[তনোন্মখ রাঁবণকতেবরের খণ্ডিতকপরষ্পরা নবোদিত 
দবাকদরের অরন্রখণ্ডিত ঞুতিবিষ্বের ন্যায়, স্থশোতিত 
ইতে লাগিল। তদীয়- শিরঃ সমুহ ভূতলে নিপতিত হইলেও 
শক দেবগণের মন পুনরায় সংযোজিত হইবার আশঙ্কা 
রিয়৷ তদ্ধিনাশে সম্গ্ুণ বিশ্বাস করিতে পারিল না। 

অনন্তর দশানননিধনকারী রামচক্দের আলম্নমণি- 
দ্ধন মন্তকের উপর ত্রিদশগণবিমুক্ত স্থুগদ্ষি পুষ্পরুষ্টি 
নপতিত হইতে লাগখিল। তৎুকালে করিগণ্ড সঞ্চার 

ংলগন মদবারি প্রভাবে ভারাক্রান্ত পক্ষপুটসম্পন্ন অলিরন্দ 
ঈিরাবত প্রভৃতি দিক্গজগণের গণুস্থল পরিত্যাগ: পু্ব্বক 
সকল কুসুমের অনুসরণে প্রব্রত্ত হইল. । এই.ৰূপে রাম- 

নত স্ুরকার্ষয সাধন পুর্ববক তৎক্ষণাৎ কার্খুফের মৌব্ব 
তেন মস্ত্রপ্রযুক্তিন নিমেবার্ধাদপাতিষৎু | 
স রাঁবণশিরঃপঙ্ক্তিমজ্ঞাতব্রণবেদনাঁম্ ॥ ৯৯ 

বাঁলার্কপ্রতিমেবাপ্ন, বীচিভিন্না পতিষ্যতঃ | 

ররাজ রক্ষঃকাযস্য কগচ্ছেদপরম্পরা ॥ ১০০ ॥& 

মকতাং পশ্যতাঁং তস্য শিরাংসি পতিতান্যর্পি। 

মনে! নাতিবিশশ্বীস পুনঃ সন্ধানশক্কিনাম্ ॥ ১০১ | 

অথ মদগুকপক্ষৈর্লোকপাঁলদ্ধিপাঁনা 
মহুগতমলিরটন্্ গগুভিত্ীর্বিহাষ |. 
উপনতমশিবন্ধে ঘুর পেঁলত্ত্শত্রোঁঃ 

 স্মুরতি স্রেবিমুক্তৎ পুষ্পবর্যং পপাঁত ৮১৪০২ ৪০-৮ ৩ 



৬ রঘুবংশ। ১২ 
মোচন করিচলম । মাহজিও তীাহারে..আমন্ত্র+ করিয়া রাৰ 
গণের নামাক্ষিত শরজালে চিহ্নিত ধজযতিনষ্পন্ন সহত্র 'অ 
সংযোজিত রথ স্থরলোকে লইয়া! গেলেন ৷ এ দিকে রামচ 

হুতাখনে বিশুদ্ধি সম্পাদন পু্ব্বক প্রিয়তম! জানকীরে, গ্রহ 
করিয়া প্রিয়ন্কহ্নৎ বিভীষণকে রাক্ষদরাজলম্মী প্রদাঃ 
করিলেন। পরে স্ুগ্রীব বিভীষণ ও লক্ষাণকে সমতি' 
ব্যাহারে লইয়া! স্বভুজবিজিত বিমানরত্বে আরোহ্ 

পুর্বক অযোধ্যা নগরীতে প্রস্থান করিলেন । 

যন্তা হরেঃ সপদ্ি সংহ্ৃতকীমুর্কজা 
মাপৃচ্ছা রাঁঘবমন্ষ্ঠিতদেবকাঁ্যমূ। 
নাঁমাঙ্করাব্ণশরাস্কিতকেতুযার্টি 
ূর্ঘীং রথং হরিসহত্রযুজং নিনাঁব ॥ ১০৩ ॥ 

.. শ্ধুপতিরপি জাতবেদেোবিশুদ্ধীংপ্রগৃত্প্রিযাঁ 

প্রিষসুহ্ৃদি বিভীষণে সংগময্য শ্িয়ং বৈরিণঃ | 
 রবিম্ুতসছিতেন তেনানুষাঁতঃ সসোমিত্রিণা 
ভূজবিজিতবিমানরত্(ধিরূঢ়ঃ প্রতন্থে পুরীমূ | ১০৪ ॥ 

হী জীর্ুবংশে মহাঁকাব্যে কাঁলিদাঁসকতেধ রাবণবধো নাম 
ঘ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ 

দস শত এত সাত 



ত্রয়োদশ সর্গ। 

অনন্তর গুণগ্রাহী রামাভিধান হরি বিমানারোহণে 
ভোমগুলে আরোহণ পুর্ব্বক রত্বাকরকে নিরীক্ষণ করিয়া 
নে প্রিয়তম সীতাকে কহিলেন, বৈদেহি ! এ দেখ, মহা- 

গর ফেনাকুলিত ও মলয় মহীধর পর্য্যন্ত আমার সেতৃঘ্বারা' 
বন্তক্ত হইয়া শরহুকালীন অতি নির্মল তারকান্তবকমণ্ডিত 
ঠায়াপথে বিভক্ত গগনমগুলের ন্যায় ক্রশোভিত হইতেছে । 
নহষি কপিল যজ্ঞাথধ সগরের অতিপবিত্র অশ্ব লইয়া পাতাল- 
চলে প্রবেশ করিলে আমার পুর্ব পুরুষ সগরতনয়েরা 
মই অশ্থান্বেষণের জন্য পৃথিবখ্ খনন পুর্র্বক এই পারাবার 
পরিবদ্ধিত করিয়াছেন । দিবাকরের করজাল এই রত্বাকরের 

টীর আকর্ষণ পুর্ববক সলিলময় গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে) 
হাতে ধন সকল পরিবঞ্ধিত হইতেছে, ইহ বড়বা- 
লু বহন করিতেছে এবং ইহা হইতেই লোকলোচনানন্দ 

অথাত্মনঃ শব্দগুণং গুণজ্ঞঃ পদৎ বিমাঁনেন বিগীহমাঁনলঃ 1 

রত্বীকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জাঁষা রামাঁভিধাঁনে! হরিরিতুযবাঁচ | ১॥ 
বৈদেহি পশ্যাঁমলযাঁৎ বিভক্ত মত্সেতুনা ফেনিলমন্ুরাঁশিমৃ । 

ছাঁষাঁপথেনেব শর্প্রনন্নমাঁকাশমাবিষ্কু তচাঁকতাঁরম্ 1 ২ ॥ 
গুরোর্ষিষক্ষোঁই কপিলেন মেধ্যে রসাতলং জংক্রনিতে তুরঙ্গে | 
তদর্থমুবর্মবদারযস্তিঃ পুর্ববৈঃকিলাষং পরিবন্ধিতো। নঃ ॥ ৩ ॥ 

গং দধত্যর্কমরীচযোঙ্্যাৎ বিব্দ্ধিমত্্াশ্বুবতে বস্থনি | 
অবিদ্ধনং বন্ধিমসে+ বিভর্তি। প্রহ্বাদনং জ্যোতিরজন্যনেন ॥ ৪ ॥ 
তাং তামবস্ছাৎ পরতিপদ্যামানং স্থিতং দশ ব্যাঁপ্য দিশো! মহিমা | 

. ববিহ্গোরিবাস্যালবধীরণীব শীহৃক্রযা, জপ নিতৃখা! বা. ৫৪ 



ব্ রঘুবংশ। [১৩৯ 
চ্্রমা প্রাদুভৃতি, হইয়াছেন'।: :.এই মহীর্পব অক্ষোণভনীয় 
প্রভৃতি বিরিধঅবস্থা ধারণ পুর্বাক ত্বুমহিম। প্রভাবে * 
দিক্-ব্যাগ্ত. করিয়া অবস্থান করিতেছে) স্থৃতরাৎ সত্তর 
্রদ্থুতি নানাবিধ অবস্থা সম্প্ন সর্বব্যাপী . বিঝুর ৰপের 
ন্যায় ইহারও ৰপের স্বপ নিৰপণ ও ইয়ত্তা কর নিতা? 
স্ুকঠিন। ভগবান্ বিষণ সমস্ত লোক সংহার পূর্বক প্রন! 
কালে, যোগ্নিদ্রায় অভিভূত ও স্বীয় নাতিসভ্ভূত পদ্দ 
উপবিষ্ট, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের শ্রষ্টা পিতাম। 
কর্তৃক সংস্তুত হইয়া এই সাগরে শয়ন করিয়া থাকেন 
শক্রতয় তীত ভূপালগণ যেমন ধর্মপরায়ণ মধ্যবর্তী নৃগ- 
তিকে আশ্রয় করে তদ্ধপ শত শত মহীধরগণ পক্ষহো 
ইন্ত্র কর্তৃক হ্ৃতগর্ হইয়া! এই শরণাগত বদল সমুদ্রে 
আশ্রয় লইয়া থাকে। 

ধখন আদি বরাহ পাতালতল হইতে ভগবতী বনু. 
দ্ধরাকে উদ্ধার করেন, তখন এই সমুদ্র প্রলয়ফাল পরি. 
বর্ধিত স্বচ্ছ সলিলরাশি ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার লা 
রক্ষার্থ অবগুঠন হইয়াছিল। এই মহাসাগরের ভার্ফা 

নাভি প্ররূঢ়ান্থুকহাঁসনেন সংস্ত্যমানঃ প্রথমেন ধাত্রা। 
অমুং যুগান্তোচিতযোগনিদ্রঃ সংহত্য লোকান পুকযোইধিশেতে ।১ 
পক্ষচ্ছিদা গোঁত্রতিদীত্তগন্ধাং শরণ্যমেনং শতশো মহীধাঃ। 
নৃপা ইবোপপ্নীবিনঃ পরেত্যো ধর্থোত্বরং মধামমা শরযন্তে ) ৭ 
রসাঁতলাদাঁদিতবেন পুংসা ভুবঃ প্রযুক্তাদ্হনক্রিসাধাঁঃ |: * 
অস্যাচস্তঃ প্রলঘপ্রনদ্ধং মুহূর্ত বন্ত/ভরণং বভুব ॥ ৮৪ ' 

বগেবু প্রকতিপ্রণনৃভাঁং স্বঘং তরঙ্গাধরদানর্দলাহ( - 
অনন্যায়ীমান্য কত্ত: পিরত্যসো-পাঁষতেঞ্ কিন ৪৯:8.. 



ও সর্গ ] রধুবংশ। ২২৯ 

ভোগ “আসন্য সাধারণ ; তরক্রবপ অধর দামে সুচশুর 
ই মার্শ স্ব্ভাবত মুখসমর্পণে প্রগল্ন্ণ তরজিনীপ্দশের 
র্কাধর পান করিতেছেন এবং আপনার তরক্তকপ অধর 

হাদিগফে পান করাইতেছেন। এ দেখ, তিমি মত্ল্য সকল 
ধব্যাদান পুর্ববক জলজন্তুগণ সমভিব্যাহারে নদীমুখ হইতে 
লিল গ্রহণ করিয়া চঞ্চপুট সংমীলিত করত মন্তকরদ্ধ, 
রা জলধারা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে । এ দেখ, ঘিরদা- 
নর নত সমুদায় মহস। উদ্থিত হইয়। সমুদ্রের ফেন। সকল 
্ট ভাগে বিভক্ত করিয়াদিতেছে 7; এ সমস্ত ফেন! উহাদের 
পোল দেশে সংলগ্ন হইয়া ক্ষণকাল কর্ণচামরের শো 

ন্তার করিতেছে । এ দেখ, উরগগ্ণ তীরভুমির অনিল 
|ীন করিবার নিমিত্ত নির্গত হইয়াছে; সাগরের 'উন্থিশ 
রঞ্রের সহিত উহ্াদিগের কিছুমাত্র ভেদ অনুভূত হইতেছে 
» কেবল ফণামণ্ডলশোতী মণিনিকর স্কু্ধ্য কিরণ সংসর্গে 
রিবপ্ধিত কাস্তি হইয়া উহাদ্িগকে অন্ভিব্যক্ত করি- 
তছে। এ দেখ, শঙ্খ সমূহ তোমার অধরের ন্যায় রক্ত- 

সসত্বমণপাঁষ সদদীমুখীম্তঃ সংমীলযন্তো বিবরতাঁননত্বাৎ | 

অমী শিরোঁভি ভ্ভিমফঃ সরা, রর্ধাং বিতম্বন্তি জলপ্রবাহান্ ॥ ১০ ॥ 

মাতজনটক্রঃ সহসোঁৎপতভ্ভি ভিন দ্বিধা পশা সমুদ্ফেনান | 

কপোলসংসর্পিতষা যএধাং ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম ॥ ১৯ ॥ 

বেলানিলায প্রস্থতা ভুজজাঃ 1559 আ্দধুনির্ব্বিশেষাঃ। 

র্য্যোৎশুম্পর্কসমৃদ্ধরাৈ ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণসস্মৈঃ ॥ ১২ ॥ 

তবাধরস্পর্থিযু বিদ্রুমেস্তু পর্ঘ্যস্তমেত্তৎ সহুসেণর্সিবেগাৎ | 

ধার প্রো তমুধত কথক্িত ক্রেশীদপ বরণমাতি শান ॥ ১৩ ॥ 



“ই ; “রমা ৃ | [ত. 

বর্ণ প্রবালরাশি 'মধো সহসা ভয় বেগে: উৎক্ষিপ্ত, হা 
প্রবাঁলের উদ্মূখ অস্ুর নিকরে উহাদের মুখ গ্রথিত হওয়া 
'অতিকষ্টে নিষ্কৃতিলাত করিতেছে। এ দেখ, জঁলধর 

জলপান করিতে প্রবত্ত হইবামাত্র আবর্ত বেগে বিশ্ব 
হওয়াতে বোর্ধ হইতেছে যেন মহাসাগর পুন্বার ম 
গিরি দ্বারা মথিত হইয়া অতিশয় ন্ুশোন্তিত হইতে? 

এ দেখ, চক্রাকার নবণ সাগরের 'দুরত্ব নিবন্ধন হু! 
_ৰূপে প্রতীয়মান, তমালতালীবনসমূহে নীলবর্ণ তঁ 

ভুমি 'ধারাবাহছিক কলঙ্করেখার ন্যায় শোতা পাইতে] 

অয়ি বিশাল লোচনে ! তীরবত্বশী সমীরণ তোমার বিশ্বাং 
পানে সতৃষ্ণ আমাকে অলঙ্কার ক্রিয়ার কালবিলম্ব ॥ 
করিতে একান্ত অসমর্থ জানিয়াই কেতকী পুষ্পের পর 
দ্বারা. তোমার মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত করিতেছে। 

এই আমর বিমানের অতিমাত্র বেগ নিবদ্থান মূ 

কাল মধ্যে দৈকতদেশবিদলিত শুক্তি হইতে নিপতিত মু 

' জালে স্বশোতিত, ফলভারাবনত পৃগমাল সম্গুল, সাগ 
তীরে উপনীত হুইলাম। ্ময়ি করছোরু ! অয়ি মু! 

প্রত্তমাত্রেণ পযাংনসি পাত মাবর্তবেগীস্ভিমতা ঘনেন। 

আঁভাতি ভূযিষ্ঠমষং জমুদ্রঃ প্রমখ্যমানা শিরিণের ভূযঃ ॥ ১৪। 
 ঈুরাদষন্টক্রনিভস্য তন্বী তমাঁলতালীবনরাঁজিনীলা। ' 

আভাঁতি বেলা লবণান্থুরাঁশে দ্রারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥ ১৫। 
বেলানিলঃ কেতকরেগুভিস্তে জস্ত বষত্যাঁননমাঁধতাক্ষি। 

মামক্ষমৎ মগ্ডনকাঁলহাঁনে বেবতীব বিশ্ব ধরবদ্ধতৃষ্ণম্ ॥ ১৬। 
এতে বযহ সৈকতভিরশুক্তিপর্থ্যস্তমুক্তাঁপটলং পযোধেঃ | 

প্রাপ্ত মুহূর্তেন বিমাঁনবেগীৎ কুলং ফলাবর্জিভপুগমালম্ & ১৭) 
কুকন্ব ভাৰত করভোঁক পশ্চান্ার্গে মৃগপ্রেক্ষিণি' দৃ্িপাঁতম্ । 

ৰ "খু ধিদূরীতনতঃ সমুর্রা্ৎ সকাদনা'লিপ্রততীব ভূমিং 8১৮ ॥ 
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সর ভুমি'একবার পন্চাত্ভাগে দৃষ্টিপাত কর ; দেখ, 
1ধ হইতেছে. যেন, এই কাননসমাকীর্ণ ভূমি অতিদুরী- 
মান মহার্পণব হইতে নিক্রাস্ত হইতেছে। হে দেবি! এই 
যামযান, কখন স্থুরগণের কখন জলধরের কখন ব। পক্ষী- 
গের পথ অবলম্বন পুর্বক গমন করিতেছে; দেখ, যেৰপ 
মার মনের অভিলাষ ইহা সেই বপেই সঞ্চরণ করি- 
ছে। এঁরাবতের মদগন্ধ পরিপূর্ণ, মন্দাকিনী তরক্র সংঘষ্- 
তল আকাশ নমীরণ তোমার মুখমণ্ডল হইতে মধ্যাহ্ন 
ল লত্ভূত ঘর্মমবিন্ভ অপহরণ করিতেছে । হে কোপনে ! 
ম কুতুহল পরতন্ত্র হইয়া বিমানের গবাক্ষ বিবর দ্বার। 

লতা নিঃসারণ করিয়া মেঘকে স্পর্শ করাত উহ। 
ছ্যৎ বলয় বিজ্ফুরিত করিয়া যেন তোমার হস্তে দ্বিতীয় 
য় সমর্পণ করিতেছে । 

এই সমস্ত চীরধারী ভাপসেরা জনস্থান নিক্কণ্টক হুই- 
ভ্রু জানিয়! রাক্ষদতয়ে চিরপরিত্যক্ত স্ব স্ব আশ্রমপদে 

[তন পর্ণশালা' প্রস্তুত করিতে আরস্ত করিয়। অবস্থান করি 
তছেন। এ দেখ, এই সেই স্তন; যেস্থানে আমি তোমার 
কৃচিৎ পথা সঞ্চরতে স্ুরাঁণাঁং কৃচিদঘনানাঁং পততাং কৃচিচ্চ। 

যথাবিধো মে মনসোঁহভিলাঁষঃ প্রবর্তৃতে পশ্য তথা বিমাঁনম ॥ ১৯ ॥ 

অলস মহেক্দ্রদ্বিপদানগন্ধি স্ত্িমার্গগাবীচিবিমর্দশীতঃ | 
আঁকাঁশবাধুর্সিনযৌবনোণ্থাঁন্ আচামতি স্বেদলবাঁন্ সুখে তে ॥ ২০| 
করেণ বাঁতাষনলস্থিতেন স্পুষটস্তবধা চণ্ডি কুতৃহলিন্যা। 
আমুঞ্চতীবাভরণং দ্বিতীয়মুস্তিন্নবিদুাদ্বলষো ঘনস্তে ॥ ২১ ॥ 
অমী জনস্বানমপোঁড়বিস্ং মত্বা সমারন্ধানবোটজানি | 
অধ্যাসতে চীরভূতৌ| ধান্যং চির়োহিতান্যাশ্রমমগ্ডলাঁন্ & ২২ ॥ 

সৈষা স্থলী খত্র বিচিন্বতা ত্বাং রা | 
অদৃশ্যত দবচ্চরণারবিন্দন্ি্লোবছুঃখাঁদিব“বন্ধমেঠলম. ৪ ২৩ & “ 



০১৫০ রাযুরংশ। নর ১৩ ॥ 

অন্বেষণ করিতে, "করিতে. দেখিলাম এক, ন্ৃপর, দিপ্ডি 
আছে) কোধ কইল যেন, উহ্া'ভোমার চরণ হইতে স্ধলিতহ 

যাছে কলিক়াই দুঃখে মৌনতাব অবলম্বন করিয়! রহিয়াছে 
হেত্ঠীক্ ! সেই রাক্ষন রাবণ তোমাকে যে পথ দিয়! অপহ! 
করে, এই সমস্ত লতা বাক্যে নিদেশি করিতে অসমর্থ হই 

নমিতপল্লক শাখা ঘমুহ দ্বারা দয়াদ্রভাবে তাহা ব) 
করিয়াছিল। এই সমস্ত মৃগী কুশাঙ্কুর তক্ষণে নিরগে! 

হইয়া নিিমেষ লোচনে দক্ষিণাতিমুখে দৃষ্টিপাত কর 
আমাকে তোমার গমন পথ অববোধিত করিয়। দিয়াছিল 
এ দেখ, সম্মুখে মাল্যবান্ পর্বতের গগনম্প্শ শুক্ক নিন 
ক্ষিত হঈতেছে ) এ স্থানে জলধরের নৃতন সলিল ও তোমা 
বিরহ জন্গিত আমার অশ্রবিন্ছু যুগপৎ নিপতিত হইয়া 
ছিল। এ শৈলের শিখরদেশে সলিলসিক্ত পলুলের গগ্ 

অদ্ধোথিত্রকেসর কদম্ব কুন্থম এবং মযুরদিগের, মধু 
কেকারব তোমার বিরহে আমার নিতান্ত অসন্য & 
হইত । বে তীরু ! তুমি সর্বাক্ত কম্পিত করিয়া আম 
যে আলিঙ্কন করিতে, সেই পুর্বপরিচত আলিঙ্রন তৎকানে 

ত্বং রস্ক্ধা ভীক যতোঁহপনীতা তৎ মার্গমেতাঁঃ ক্লপযা লতা মে। 

অদর্শযল্ বক্ত,মশকুবন্ত্যঃ শাঁখভিরাবির্িভপল্পবাঁভিঃ ॥ ২৪ ॥ 
মৃগ্যশ্চ দর্ভীস্কুরনির্বর্যপেক্ষীস্তবাগতিজ্ঞং সমবৌধ্যম্বাম্ | 
ব্যাপারষন্তো ছিশি দক্ষিণস্যামুৎ্পক্ষমরাঠজীনি রিলোঁচনানি ॥ ২। 
এতার্সারের্মাল্যবতঃ পুরস্তাঁদাবিরভবত্যস্বরলেখি শৃক্ঘম ! 
নবং পে! যত্র ঘনৈর্ননৰা চত্বদ্ধিপ্রযোঁশীত্ সমং বিস্ষ্টম্ ॥ ২১॥ 
গৃন্ধন্চ ধারাহতপলুলানাঁং কাদন্বমর্জোদখিতকেসরঞ্চ। : 
স্িদ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাঁং কভুবুর্যল্মিমসহ্থাঁনি বিনা ত্বষা মে | ২৭1 

পুর্ববান্ৃভুভং স্মরত। চ ফত্র রুল্পোত্বরং তীক তবোঁপগুড়ম্.। 
গুহাবিসীঘীণাতিবাহিত্তীলি ময। কথ্িদ্ঘিনগাক্র্রভানি ॥ ২৮। 
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[তভিপথে.উদ্দিত. "হওয়াতে আনি এ গিরিশ্বক্ষে আসীন 
| কম্দ্রবিস্তীর্ণ, মেঘ্চগর্জন অতিক্টে শ্রবণ করিতাম। 

| স্থানের বিকদিভ অভিনব কন্দলী কুসুম সলি-।মিক্ত 
মির ৰাস্পের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে উহা! বিবাহ কালীন 
্বালিত হুতাশনের ধুমপ্রভাবে অরুণ বর্ণ. তোমার 
লাচনের অনুকরণ করত আমাকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিয়া- 
ছল। আমার দৃষ্টি অতিদুর হইতে অবতীর্ণ হইয়া আব- 
রণ ক্লেশ প্রভাবে যেন এ পল্পাসরোবরের সলিল পান 
(রিতেছে ) এ সলিল উপান্তসঞ্জাত বেতসবনে সমাচ্ছন্ন 
ওয়াতে চঞ্চল সারসকুল হইব লক্ষিত হইতেছে । হে 
প্রয়ে! এই পম্প। সরোবরে চক্রবাকমিথুন সতত একত্র 
ইয়া পরম্পর পরম্পরকে উৎপল কেসর প্রদান .করিত, 
[মি তোমার বিরহকালে উহাদিগকে সম্পৃহলোচনে নিরী- 
দ।করিতাম। আমি তোমারে পাইলাম বিবেচনা করিয়া 
ভর ন্যা্ মনোহর স্তবকভরে আনতা, তন্বী, তীরস্থ 
শোক লতাকে আলিঙ্বন করিতে অভিলাবী হইলে লক্ষ্মণ 

ম্পাকুললোচনে আমাকে নিবারণ করিয়াছিল। 

আসারসিক্তক্ষিতিবাশ্পযোগাঁৎ মাঁমক্ষিণোঁদঘ্যত্র বিভিন্ন কোঁটঃ | 

বিড়গ্বযমাঁনা নবকন্দলৈত্তে বিবাহধূমাঁকণলোচনভীঃ ॥ ২৯ ॥ 

উপান্তবাঁনীরব্নাপগুট়ান্যালক্ষ্যপারিপ্রবসারসানি। 
দুরাবতীর্ণ প্পবতীব খেদাঁদমূন্ি পম্পাঁসদিলানি দুটি ॥ ৩০ । 

অত্রাবিযুক্তানি রখাক্গনান্না মন্যোন্যদস্তোৎপলকেসরাণি। 
নানি দূরা্তরবর্তিনা তে মহা প্রিষে সস্প্ হ্মীক্ষিতানি ॥ ৩১ ॥ 
ইমাং তটাশেকলতাঞ.তন্বীৎ পািরাধতবকাতিনজোয / 
তবতপ্রাপ্িবুদ্ধা পরিরক্ধ,কাম:' সৌসিত্রিগা সাঁআচরহং নিবিদ্কঃ | ৩২ 
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এ গোদাবরীর সারসশ্রেণী বিশ্বানবিলন্বিত কাচ 
কিপ্কিনীর শব্দ শ্রবণে নক্োমগ্ডলে উশ্থিত হইয়া যেন তো 
মার প্রতুযুক্জীমন করিতেছে । হেজানকি ! বন্ুদিনের,প! 
এই পঞ্চবটী দেখিয়া আমার মনে আনন্দ উপস্থিত হই, 
তেছে। তোমার কটিদেশ অতিশয় সুকুমার হইলেও তু 
কলস দ্বারা সলিল 'সেচন করিয়া এই পঞ্চবগীর রসালশিং 
সকলকে পরিবশ্িত করিয়াছিলে । তুমি এই স্থানে যে সমৰ 
কৃষ্ণার মৃগকে লালন পালন করিতে, এ দেখ,তাহার এক্ষ£ 
উ্ধান্থখে আমাদিগের প্রতি দৃর্টিপাত করিয়া রহিয়াছে 
আমি মৃগয়া হইতে এই পঞ্চবচীর গোদাবরী. সমিধানে 

প্রতিনিৰত্ত ও উহার তরক্রমন্ত্রশীতল সমীরণ দ্বার! গত 
ক্লম হইয়! নির্জনে বেতসগৃছে তোমার উত্সক্কে মস্তক সনি 
বেশিত করত নিত্রিত হইতাম, এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ স্মর' 
হইতেছে । যিনি ভ্রুভক্কী মাত্রেই রাজ। নহ্ষকে ইন্দ্রত্ব পা 

হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন এই সেই আবিল সলিম্বে 
স্বচ্ছতা সম্পাদক মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম পদ । সেই অনি: 
ন্দিত কীর্তি মহর্ষির হবির গন্ধ পরিপূর্ণ গগণম্প্শী গার্হপত 

অমূর্ধিমানান্তরলদ্িনীনাং শ্রত্ব! ্বনং কাঁঞ্চনকিক্কিণীনাম্*। 
প্রত্যুদ্ব জন্তীব খমুত্পতন্ত্যো গোঁদাঁবরীসারসপড়্ক্তযন্ত্রীম '॥ ৩৩॥ 
এবা ত্বষা পেঁশলমধ্যযাঁপি ঘটা স্বুসংবর্দি তবালচুতা। 

আনন্দযত্যুন্ুখরুষ্ণসাঁর। দৃষ্ী চিরাঁৎ পঞ্চবটী মনো মে ॥ ৩৪ ॥ 
অত্রান্নগোদত মৃগষাঁনিরত্ত স্তরজবাঁতেন বিমীতখেদঃ | 

রছন্ত্ছৎসঙ্গনিষধমূর্ধা স্মরামি বানদরঘৃহেষু সুপ্ত; ॥ ৩৫ | 

জভেদমাত্রেণ পদানধোনঃ গ্রত্রংশঘাঁং যে! নন্ষং চকাঁর | 

তস্য্ঁবিলাস্তঃপরিশ্ুদ্ধিছেতো ভেমো মুনেঃ ক্ছানপরিএ্রহোহ্যম $৩৩। 

4. ». ত্রেতাগ্থিধ্মা্রমনিন্যকীর্তে শুসোদমাক্রান্তবিমীনমীর্গম্ | | 
স্বাস্থ হবিপান্ি রজোবিমুক্তঃ সম্,তে মে দর্খিমানমাত্মা ॥ ৩৭ 
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প্রভৃতি অগ্নিত্রয়ের শিখা আত্বাণ করাতে আমার অস্তঃকরণ 

রজোগুণ বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধন্চৰ অবলম্বন করিতেছে । 
|. হেমানিনি ! এ মহর্ষি শীতকর্ণির পঞ্চাগ্গর নামক 
ক্রীড়া সরোবর নিরীক্ষিত হইতেছে । এ সরোবরের চতু- 
দিক কানন সমাচ্ছন্ন হওয়াতে অতিদুর প্রত্তাবে উহা মেঘ-' 
মধ্য হইতে ঈষৎ পরিদৃশ্যমান শশাক্ষবিষ্বের ন্যার দৃষচি- 
গোচর হইতেছে । পুর্বে্ব এ মহর্ষি মৃগগণের সহিত সঞ্চ- 
রণ পুর্ক্বক কুশাঙ্কুর মাত্র আহার করিয়া অতি কঠোর তপো- 
নুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তদর্শনে ক্ুররাজ ইন্দ্র সাতিশয় 
ভীত হইয়া পাঁচটি অগ্মরার যৌবনৰূপ কপট ষক্ত্রে উহাকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন। এক্ষণে সলিলান্তর্গত প্রাসাদবাসী সেই 
মহর্ষি শীতকর্ণির নভোমগ্ডলগত অতিবিস্তীর্ঘ মুদঙ্ক ধনি 
ও সক্রীত শব্দের প্রতিধবনি দ্বারা পুষ্পকের চন্দ্রশাল! সকল 
ক্ষণকালের নিমিত্ত মুখরিত হইতেছে | 
| . এই স্কৃতীক্ষ নামা শান্তচরিত্র আর এক তপস্বী ইন্মন 
প্রস্বলিত হুতাশন চতুষ্টয়ের মধ্যবস্তর্ণ ও স্ুর্ধ্যাভিমুখা হইয়। 
তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। ইহার তপস্যা দর্শনে ইন্দ্রেরও 

এতন্মুনে্নানিনি শাঁতকর্ণেঃ পর্চাপ্লরো! নাঁম বিহাঁরবারি। 

আঁভাতি পর্যন্ত্ববনৎ বিদূরাঁৎ মেখাভ্তরাঁলক্ষ্যমিবেন্দুবিষ্বমূ ॥ ৩৮ ॥ 

পুরা মর দভস্কৃরমাত্ররর্তি স্চরন্মু গৈঃ সার্দমৃবিক্মঘোনা। 

সমাধিভীতেন কিলোপনীতঃ পঞ্চাঁপ্লরোষোবনকুটবন্ধম্ ॥ ৩৯ ॥ 
তস্যাঁধমন্তর্হিতসেধধভাজঃ প্রসক্তসঙ্গীতমৃদঙ্গঘোষঃ | 
বিষদ্ধীতঃ পুষ্বকচক্দ্রশালাঁঃ ক্ষণং প্রতিশ্রুন্,খরাঃ করো তি ॥ ৪০ ॥ 

হবিভুর্জামেধবতাঁংচতুর্ণাং মধ্যে ললাটন্তপসপ্তসপ্তিঃ | 
অলে) তপম্যতাপরস্তপন্থী নানা স্ুতীক্ষুম্ঠরিতেম দান্তঃ ॥ 3১ ॥ 

অমুৎ সহ্বাঁসপ্রহিতেক্ষণানি ব্যাজার্ধসন্দর্শিতমেখলানি | 
নাজৎ বিকর্তং জনিতেজ্রাশক্কং 'নুরানাবিত্রমচে্টিভাঁনি ॥ ৪২ ॥ 
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অন্তঃকরণে ভয় লঞ্চার হইয়াছে।  সথরার্জারা সহসা 
কটাক্ষ নিক্ষেপ-ও ছলক্রমে ঈষৎ 'মেখলাদাম -্রীদ্শ 
প্রভৃতি-বিলাসচে্টা দ্বারা ইহার চিত্ত বিকৃত্ত করিতে সম 
হয় নাই। এ উর্দবান্ন স্থৃতীক্ষু তপোশধন যে হস্তে মৃগদিগে 

 কণ্ডুতি বিনোদন ও কুশাগ্র ছেদন করিয়া থাকেন)' অঙ্গ 
মালা বলয়ধ্বরী দেই দক্ষিণ হস্ত আমার সন্মানার্থ যথোটি 
প্রসারিত ফরিতেছেন | উনি মৌনব্রতী বলিয়। ষ 

শিরঃকম্প দ্বার আমার প্রণাম প্রতিএহ করিয়া বিমান 
ব্যবধবন মুক্ত স্বীয় দুটি পুনরায় সুর্য্যমগ্ডলে সংসক্ত করি 
তেছেন। : 

এঁ সাগ্নিক শরভঙ্কের অতি পবিত্র শরণ্য আশ্রমপ 
দৃর্টিথোচর হইতেছে। এ মহর্ষি বহুকাল দমিধ দ্বারা হুতা 
শনের ভৃথ্তিমাধন করিয়া পশ্চাৎ উহাতে মন্ত্রগুত স্বকী 
দেহকেও আহ্বতি প্রদ্রান করিয়াছিলেন । এখনও সেই শর 
তকঙ্কের .অতিথিস্কারতার সৎপুজগণের ন্যায় স্তুস্বা্ 
বহুলফলসম্পন্ন এই সমস্ত আশ্রমপদপাদপের প্র 

এযোহক্ষমাঁলাবলধং মৃগীগাঁৎ কণু,যিতাঁরৎ কুশন্মচিলাবম্.! 

সভাজনে মে ভুজমূর্ধাষাঁহঃ সব্যেতরং প্রীত্বমিতঃ প্রমুঙ ভে.॥ ৪৩। 

বাঁচংযমত্বাৎ প্রণতিং মটৈষঃ কম্পেন কিছ্িৎ প্রতিগৃহ মৃত্রি। 

দূ্টিং বিমাঁনব্যবধানমুক্তাঁৎ পুনঃ সহআর্চিসি সন্গিধত্তে ॥ 8৪ 

 অদঃ শরণ্যৎ শরভক্গনান্মস্তপোঁবনং পাঁবনমাহতাগ্নেঃ 

.. চিরাঁষ সন্তপ্ণ্য সমিদ্ভিরঘিং যো মন্ত্রপুতাং তলুমপহৌমীৎ 18৫ ॥ 

' , ভাঁযাঁবিশীতাঙ্পর্ধিশরমেযু ভূযিষ্ঠসম্তশব্যফজেন্বসীয়ু 

তস্যাতিখীনীমধুনা অপর্ধাক্ষিতা সুপুত্রেষিব পাদপেযু ॥ ৪৩ 
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হত রষ্থিয়া্ছ। উহাদের ছায়ায় অন্যাগত ব্যক্তির 
শ্রম দূর হইয়া যায় এবং ফল ছারা ক্ষুধা শাস্তি হয়। 
ছে ব্ধুরদেহে ! এ চিত্রকুটের কন্দর হইতে নির্করধধনি 

তি ও শিখরাগখ্ে মেঘমালা সংলগ্ন হএয়াতে এ পর্বত 
[ব্রত শব্দয়মান, শ্ৃঙ্কাগ্রলিগ্ত-উৎখাতকেলিপন্ক, অতি 

নিত বধষন্ের ন্যায় আমার নেত্র আকর্ষণ করিতেছে। 

দেখ, আোতত্বতী মন্দাকিনী চিত্রকুটপন্নিহিত ভূমির 
গত মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা ধারণ! করিয়াছে। এক্ষণে 

স্বনিবন্ধন উহা অতি সুম্মের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। 

শর প্রবাহ স্থির ও স্বচ্ছ | এ চিত্রকূট পর্বতের 
ধানে একটি উৎকৃষ্ট তমাল ব্ক্ষ নিরীক্ষত হইতেছে। 
[“ম উহার স্থুগন্ধি পল্লব লইয়া তোমার অবতংস রচল। 
য়া দিতাম । আহা! সে অবতংস তোমার ষবাক্কুরের 
য়পাগু,বর্ণ কপোলদেশে কি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিত। 

এই মহর্ষি অব্রির তপোবন । অন্রত্য জন্তু সকল দণ্ড ভয়- 

(হিত হইয়াও শান্তল্রাব অবলম্বন করিয়াছে এবং বৃক্ষদকল 

রান্থনোদযারিদরীমুখোহসে? শৃঙ্গা গ্রলগ্নাস্ুদবগ্রপক্ক? | 
প্লাতি মে বন্ধুরগাত্রি চক্ষুঃ দৃপ্তঃ ককুদ্বামিব চিত্রক্টঃ ॥ ৪৭1: 

_ এষা প্রসন্নতিনিত প্রবাহ! সরিদ্িদ্ুরাস্তরভাবতন্বী | 
ন্দাকিনী ভাঁতি মগোঁপকণ্ঠে যুক্ত।বলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ ॥ ৪৮ ॥ 
অযং সুজাতোহ্নুশিরং তমাঁলঃ প্রবাঁলমাদাঁষ সুগন্ধি বস্য। 

'বাুরাপাগ্ুকপৌলশোভী মষাবতংসঃ পরিকপ্পিতস্তে 1৪৯ ॥ 
অনিগ্রহ্ত্রাসবিনীতসত্বমপুষ্পলিঙ্গাৎ ফলবন্ধিরক্ষমূ। 

বনং তপঃসাঁধনকেতদত্রেরাবিষ্কুতোঁদগ্রতরপ্রভাবম প্র ৫০॥ 

অত্রাভিযেকাধ অ়ািধঙানাং সপ্তর্িহক্তোস্বতহেদপরাযা। 
এবর্তযামাঁল বিলাুপ্যা ব্রিজআোতিলহ আক্কসেইলিমালাহ ॥ ৫১ ॥ 
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পুষ্পোদ্টাম ব্যতিরৈকেও ফল প্রসব করিয়া থাকে। এই সম 
কারণে এ তপোবনের মহীয়সী শক্তি প্রকাশিত হইতেছে 
এইৰপ এক বিশ্বস্ত আছে, যে অত্রির সহধর্মিণী অনু 
তপোধনগণের অভিষেক সমাধানার্থ শঙ্করের শিরোমা। 

স্বৰূপ, সপ্তর্ধিগণাবচিতকনককমল ভাগীরঘীকে এই স্থা! 

প্রবাহিত করিয়াছিলেন | এ দেখ, কীরাসন বদ্ধন পুর্ব 

যোগাত্যাসে কৃতাতিনিবেশ মহ্র্ষিগণের অধিকৃত বেদিমধ 
প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত পাদপেরাও বায়ুর অন্তাবে স্থিরভা 
অবলম্বন করাতে ধ্যানপরায়ণের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে 

হে প্রিয়ে ! তুমি পুর্বে যাহার নিকট আপনার অন্ঠীং 
সিদ্ধির প্রার্থন করিয়াছিলে, শ্যাম নামে প্রথিত এ সেই 
বৃক্ষ নয়নগোচর হইতেছে । এক্ষণে উহা ফলত হওয়া 
পদ্মরাগ সহক্কৃত নীলকান্ত মণিরাশির ন্যায় আশ্র্য্য শো? 
ধারণ করিয়াছে । হে অনিন্দিত গাত্রি! এ দেখ, ভাগীরধ 
গক্ত] যমুনাপ্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া, কোন স্থ 
প্রভাসংক্রামক ইন্দ্রনীল গুস্ফিত মুক্তাহারের ন্যায়, কো 

বীরাঁসনৈর্ধ্যানজুযাঁমৃষীগাঁমমী সমধ্যাসিতবেদিমধ্যাঁঃ | 
নির্বাতনিষ্কম্পতযা বিভান্তি যোশাঁধিরূঢা ইব শাঁখিনোইিপি ॥ ৫২। 

স্ব! পুরস্তান্কুপষাচিতো যঃ সোহ্যং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ | 

রাশির্মণীনামিব গাকড়ানাঁং সপদ্রাঁগঃ ফলিতো! বিভাঁতি ॥ ৫31 

বৃচিৎ প্রভালেপিভিরিজ্দ্রনীলৈমুক্তাদযী বাটিরিবানুবিদ্ধা। 
অন্যত্র মাল/সিতপঙ্কজানামিন্দীবটরকৎখচিতাত্তরের | ৫8 | 
কৃচিৎ খগানাং ভ্রিষমানসাঁনাঁং কাঁদস্বসংসর্গবর্তীব পঙ্ক্তিঃ | 
অন্যত্র কালাগুকদস্তপার্া ভক্তিভূবিষ্চন্দনকপ্গিতের ॥ ৫৫ ॥ 

কৃচিৎ প্রভী চাঁজমসী তমোভিস্হাযাবিলীটৈঃ শাবলীকূতেব। 
অন্য শু শরদত্রলেশ? রন্বে.খিবাঁলক্ষ্যনতঃ প্রদেশ! ॥-৫১। 
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লে মধ্যে মধ্যে নীলোৎপলে গ্রথিত পুগ্ডরীকমালার 
যায কোন স্থলে কাদস্বকুলসকত রাজ্হংসশ্রেণীর ন্যায়, 
কান স্থলে. পুথিধীর 'কালাগুরুরচিতপত্র. শ্বেত চন্দনের 

ত্রাবলীর ন্যায়, কোন স্থলে ছায়াশ্রিত তিমিরে শবলীকৃত 

দ্যাৎ্নার ন্যায়), কোন স্থলে অন্তদূশ্য নতোমগ্ডল বিমল 
রদীয় মেঘমঞগ্জলীর ন্যায় কোন স্থলে কৃষ্ণকায়ভুজন্ক- 
ভূবিত, ভস্মরচিত অক্ররাগ শোতী ভগবান ভবানীপতির 

রীরের ন্যায় অপুর্ব শোতা বিস্তার করিতেছেন। মনুষ্য 
ই গঙ্গা যমুনার সঙ্করমে অবগাহন পুর্র্বক পবিত্রদেহ হইয়। 
মুত্যাগ করিলে তত্তবজ্ঞান ব্যতিরেকেও আর তাহাকে 

রীর, পরিগ্রহ করিতে হয় না। 

আমি যে স্থানে মন্তকের মণি পরিত্যাগ পুর্ব্বক জটা- 
দ্ধন করিলে সারথি ক্ুমন্ত্র “ হা কৈকেয়ি ! তোমার মনো- 

থ পুর্ণ হইল” বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, এই সেই 
'দাধিপতি গৃহের নগর । এই অ্রোতস্বতী সরযূ। মহর্ষি- 

গণ কহিয়া থাকেন, যাহার স্থৃবর্ণময় পদ্মপরাগ সকল 

কুচিচ্চ কুষ্ণোরগভূষণেৰ ভন্মা্গরাঁগা তনুরীশ্বরস্য । 

পশ্যানবদ্যার্গি বিভাঁতি গঞ্গ। ভিন্নপ্রবাহা ষমুনাতর লৈ ॥ ৫৭ ॥ 

সমুদ্্রপত্যোর্জলসন্নিপাঁতে পুভাত্মনামত্র কিলাভিষেকাঁৎ | 

তত্বাববোধেন বিনাঁপি ভূযস্তন্ত্যজাৎ নাস্তি শরীরবন্ধঃ ॥ ৫৮ ॥ 

পুরং নিষাঁদাঁথিপতেরিদং তৎ যন্মিন্মযা মৌলিষণিং বিহাষ | 

জটাঁনু বদ্ধাস্বকদৎ স্ুমন্ত্রঃ তিককেধি কাঁমাঃ ফলিতাুবেতি ॥ ৫৯ ॥ 

পযোধটৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাঁং নির্ববিউহেমান্থুজরেগু বস্যাঃ । 

ব্রাক্মং সরঃ কাঁরণমাগুবাচোঁ বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি ॥ ৬০ ॥ 

জলানি যা তীরনিখাঁতযৃপা বছত্যযোধ্যামনু রাঁজধানীযু। 

তুরজমেধাঁবভৃথাবতীর্সৈরিক্কাঁকুতিঃ পৃণ্যতরীকুতানি £৬৯ ॥ 

বাঁ ৈকতোৎ্সজনুখ্োছিভানাং এরীজ্য£ পযোঁভিঃ পরিবদ্ধিতানাম্। 

সামান্যধাত্রীয্মিৰ মামুসং মে সত়াব্যত্যুতুরকোশলানামু॥ ৬২ % 
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জল রিহার কালে মক্ষরমণীগণের স্তনযুগলে সংলগ্ন ₹ই 
থাকে, সেই মানস সরোবর, মহত্তত্ের উৎপতিস্ছান প্র; 
তির ন্যায় এই .সরযূ নদীর উৎপত্তি স্থান হ্য়াছে। ই 
জলপগ্রবাহ অযোধ্যা রাজধানীর উপকঠ দিয়! প্রবাছি 
হইতেছে! ইক্ষ'কুবংশীয়েরা অশ্বমেধ ষজ্ঞান্তে 'অবভূত স্ব 
করিবার নিমিত্ত এই প্রবাহে অবতীর্ণ হটক্বা উহাকে সা 
শয় পবিত্র করিয়াছেন । ইহার তীরদেশে যুপ সমুদায় নিখা 
রহিয়াছে । অযোধ্যাবাসীরা এই সরযূর পুলিনৰপ উত্্ 
জনিত পরম স্থুখ সম্ভোগ করেন এবং ইহার প্রচুর মলি? 
দেহপুষ্টি করিয়া থাকেন? সুতরাং আমার মতে ইং 
অযোধ্যারাসীদিগের সাধারণ ধাত্রী ৰপে পরিগণ্গি 
ইইতে পারে । এ দেখ. এই সরযু আমার জননী কৌশল্যা 
ন্যায় পুক্স্য রাজা দশরথ কর্তৃক বিরহিত হউয়া আমারে 
বনবাস হইতে প্রতিশিবত্ত দেখিয়! স্ুশীতল অনিল সঞ্চালি, 
তরক্রৰপ হস্ত দ্বারা যেন আমাকে আলিক্কন করিতেছে 

হে জানকি ! পুরোভাগে হৃর্য্যকিরণরঞ্ডিত সন্ধ্যা 
ন্যায় অর্ুপবর্ণ ' পার্থিব ধুলিপটল সমুশ্বিত হইতেছে। 
বোধ হয়, ভরত হনুমানের নিকট আমাদিখের আগমন 

সেষং মদীষা জননীব তেন মান্যেন রাঁজ্ঞা সরবূর্বিযুক্তা। 
দূরে বসস্তং শিশিরানিলৈর্ঘাং তরজ্সহস্িকপগৃহতীৰ & ৬৩। 
বিরক্রমন্ধ্যাকপ্পিশং পুরস্তাঁৎ যতো রজঃ পার্থিবমুজ্জিহীতে। 
শঙ্কে হনুমৎকথিতপ্ররত্তিঃ প্রত্যুদ্গাতো মাং ভরতঃ সটসন্যঃ ॥ ৩৪) 
অদ্ধা শ্রিয়ং পালিতসঙ্গরাঁয প্রত্যর্পবিষাত্যনঘাঁং জ সাঁধুঃ| 
হত্বা নিরভীষমৃধে খরাঁদীন্ সংরক্ষিতাং ত্বাঁমিব লক্ষমণো। মে | ৬। 
অসৌ পুরন্কৃতা গুকং পদাতিঃ পশ্চাঁদবস্থাপিতবাঁহিনীকঃ। 
বদ্বরমাত্যিঃ সহ চীরবাসাঃ মামর্ঘাপাঁণির্ভরতোহত্যুপৈতি ॥ ৬১। 

.পিত্রাবিস্য্টাৎ মদপেক্ষযা বঃ শ্রিষং সুবাপ্যন্থগতামডোক1। ধু বর্ধাণি তথা রহম াস্যতীয রতাসিধারম্ ॥ ৬৭ ৪. 
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্তান্ত অবগত: হইয়া; সৈন্তগণ সমতিব্যাহারে আমার 
ত্ু্ষামন করিতেছে। আমি যুদ্ধে খর দুষণ প্রভৃতি 
ক্ষসগণের বিনাশঞ্সাধন পুর্ববক প্রতিনিব হইলে লক্ষাণ 
[মন তোমাকে আমার হস্তে প্রতার্পণ করিয়াছিল, তক্রপ 
সুশীল তরত আমাকে পিসৃনিদেশ পালন পুবরক প্রত্যা- 
ত দেখিয়া নিশ্চয়ই অপরিভুক্ত স্বরক্ষিত রাজলন্দদী প্রদান 
রিবে। এ দেখ চীরধারী ভরত সেনা সকল পশ্চাঙ্ডভাগে 

গুরুদেব বশিষ্ঠকে অগ্রে করিয়া! বদ্ধ অমাত্যগণ সমভি- 
যাছারে অর্ধয হস্তে পাদচারে আমার অভিমুখে আগমন 
রিতেছে' এ তরত যুবা হইয়াও আমার মুখাপেক্ষায় 
পতৃদত্ত অঙ্কগত রাজলম্মমীকে উপন্ডোগ না করিয়া এই 
দশ ব্সর তাহার সহিত যেন অতি কঠোর অসিধার 
ত পালন করিতেছে । 

।  দ্াশরথি রাম এইৰূপ কহিলে পুষ্পক রথ স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী 
দবতা দ্বারা তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া 
মাকাশ হউতে অবতীর্ণ হউল। ভরতের অনুগামী প্রজা- 
গঁ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়। উহ! নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন 

এতাবছুক্তবতি দাঁশরথেও তদ্রীষাঁ- 
মিচ্ছাং বিমাঁনমধিদেবতঘ! বিদিত্বাখি- 
জ্যোতিষ্পথাদবততাঁর সবিদ্মযাঁভি- 
কত্বীক্ষিতং প্রকৃতিভির্ভরতান্গাঁভিঃ ॥ ৬৮ ॥ 
তন্মাৎ পুরঃসরবিভীষণদর্শিতেন 

 সেবাবিচক্ষণহরীশ্বরদত্হত্তঃ | 
যাঁনাঁদবাতরদদূরমহীতলেন * 
মার্গেণ ভন্ষিরচিতস্ফটিকেন রামত ॥ ৬৯৪ 
ইন্ষাকুৰংশগুরবে প্রবতঃ প্রণম্য 
সভ্রারং তরতমর্ধাপরিগ্রহান্তে | 
প্ধীশ্রচরস্থজ্ত মূর্ধানি চোঁপজন্তরে 

“তততজ্যপোচপিত্রীজ্যমহ্ীভিষেকে | ৭০ ॥. 
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রামচন্দ্র পরিচ্ান্থনিপণ স্বৃতীবেরণ করগ্রহণ পুরব্বক পুরে 
বর্তাঁ বিভীষণ কর্তৃক প্রদর্শিত ভূতলনন্সিহিত. স্ফটিকরি 
সোপানপরম্পরা দ্বার! বিমান হইতেঞ্অবতীর্ঘ হইলে 
অবতীর্ণ হইয়া পুতমনে ঈদ্াকুকুলগুরু মহর্ষি বশির 
প্রণিপাত পুর্বক 'ভরতপ্রদত্ত অর্ধ্য গ্রহণ ও হর্যাশ্র 
লোচনে শত্রত্বের সহিত ভরতকে আলিঙ্কন করিয়া 

মস্তকে জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি নিবন্ধন রাজ্যাভিষেক গ 
স্ৃত হইয়াছিল, তাহা! আঘত্বাণ করিতেলাগিলেন। 

সংক্কীরবিরহে পরিবর্িত শ্মশ্ররাশি '্বারা বিক্ক 
শাখাবলম্বী প্ররোহে জটিল বটরৃক্ষের ন্যায় 
ভিত বদ্ধ মন্ত্রিগণ রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলে বি 

দয়াদ্র দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক কুশল প্রশ্ন ও মধুর বাক্য বিন 
করিয়। তঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। « « 
কপিরাজ ক্কুগ্রীৰ আমার বিপদের বন্ধু, এবং এই পুন 
নন্দন বিভীষণ, সমরে অগ্রবস্তীহইয়া বিপক্ষ গণকে প্র 

করিতেন” রামচন্দ্র আদর সহকারে উভয়ের এইৰ 

পরিচয় প্রদান করিলে 'ভরত লহ্গনণের 'সঙকার 
শ্মশ্ুপ্রবদ্ধিজনিতাঁননবিক্রিযাঁংম্চ 
প্ক্ষান্ প্ররোহজটিলানিৰ মন্ত্রিরদ্ধাম্ | 
অন্বগ্রহীৎ প্রথমতঃ শুভদৃষ্টিপাটিতঃ 
বার্তীন্ুষোঁগমধুরাঁক্ষরযা চ বাঁচা ॥ ৭১॥ . 

দুর্জাতবন্ধুরযমৃক্ষহরীশ্বরো! মে 
পৌঁলস্ত্য এ সমরেমূ পুরঃ প্রহর্ত। 
ঈ্্যাদ্ৃতেন কথিতো৷ রঘুনন্দনেন ' 
বুক্রম্য লক্ষমণমুভে। ভরতৌ ববন্দে ॥ ৭২ | . 
সেখমিত্রিগা তদনু ংসম্ছজে জ চৈন- 
মুখাপ্য নস্রশিরসং ভূশমালিলিঙ্গ । 

. রূঢ়েজ্্রজিৎপহরণব্রণকর্কশেন ১ 
ক্লিশ্যমিবাঁসা ভুজমধ্যমুরঃস্থদৈন | ৭৩ |. 
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রয়াই আগ্রে তাহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক পশ্চাৎ 
সহিত সমাগত হইলেন। তখন লক্ষণ ত্বাহীকে নম- 

করিলে তিনি ই লক্মাণকে উত্ধাপিত করিয়া ইন্দজিতের 
রক্ত ক্ষত প্রভাবে অতিকর্ধশ তদীয় বক্ষঃস্থল স্বীয় বক্ষ 

রা গাচতর নিপীড়ন পুর্বক আলিক্রন করিলেন। বানর 

[নাপতির্গণ ত্কালে রামচন্দ্রের আদেশানুসারে মানব- 

লেবর ধারণ পুর্বর্বক হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন এবং 
শী সমুদায় অনবরত মদধারা বিসর্জন করাতে বোধ হইল 

নন তাহার1 পর্বতারোহুণ স্বখ অনুকৰ করিতেছেন । অন- 
ররাক্ষসগণের অধিপতি বিভীষণ রামের অন্ুজ্ঞা লাস 
রিয়। অন্ুুচরগণ সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন । 

শহার রথ সকল মায়। বিশেষ দ্বারা নির্মিত হইলেও বাম- 

নিদিষ্ট রথসমূহের কৃত্রিম রচনাশোভার সাদৃশ্য লাভ 
রিতে সমর্থ হয় নাই। 

অনন্তর রামচন্দ ভরত ও লঙ্গ্মণের সহিত পতাকা- 

রিশোভিত কামগামী বিমানে পুনর্বার আরোহণ করি- 
লন) তকালে বোধ হইল যেন ভগবান্ তারাপতি বুধ ও বৃহ- 

রাঁমাঁজ্ঞ! হরিচম্প্পতযস্তদ1নীহ 
রুত্ব! মনুষ্যবপুরাঁককভুর্গজেজ্দান্। 
তেষু ক্ষরৎস্ুু বনুধা মদবারিধারাঁঃ 
টৈলাধিরোহণসুখান্থ্যপলেভিরে তে ॥ ৭৪ ॥ 
সানুপ্রবঃ প্রভূরপি ক্ষণদাঁচরাণাঁং 
ভেজে রথান্ দশরথপ্রভবানুশিষ্টঃ | 
মাধাঁবিকপ্পরচিটতরপি ষে ত্দীতৈ- 
্নস্যন্দনৈস্তলিতরুত্রিমভক্তিশৌভাঃ (লি 
ভূষস্ততে! রশ্ুপতিবিরধিলসৎপতাঁক- 

 মধ্যান্ত কাঁমগতি সাঁবরজো! বিমানম্। 
দোঁষাঁতনং বুধরহস্পতিযোগদৃশ্য- 
স্তারাঁপতিজ্রলবিজ্্যু দি বাত্ররন্দম্ ॥ ৭৩৪ 
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স্পতির সহিত রজনীসমুশ্বিত চপল বিছ্যুক্কা,ণ মণ্ডিত অঙ$ 
খণ্ডে আরোফ্ুণ করিয়াছেন। তখন তরত সেই বিমানে 
আদি বরাহের প্রযত্তে প্রলয় হঈতে উদ্ধীত.অবনীর ন্যায় 
শরৎকাল প্রভাবে মেঘ সঞ্টঘাত নির্ঘা ক্ত চন্ম্রিকার নয 
রণমচন্টরের বলবিক্রমে দশকণ্ঠবপ মহাসঙ্কট হইতে উদ 
মন্তোষন্বখনিমগ্নাী সীতাকে নমস্কীর করিলেন? সীতা 
বন্দানীয় চরণবুগল লংকাধিপণতি দশাননের প্রতি অঙ্রীক 
না করিয়া পাতিতব্রত্য রক্ষা করিয়াছে এবং সদাশয় ভরতে 
মন্তকও অগ্রজ রামচন্দ্রের'অনুরতি নিবন্ধন জটাজলে মণ্ডি। 
হইয়াছে; স্বৃতরং তকালে এই দুই বস্তু পরস্পর মিলিঃ 
হইয়া পরম্পরের পবিত্রতা সম্পাদন করিল। অনন্য 
আর্ষা রামচন্্র প্রজাপু্তীকে বিমানের 'গ্রবস্তর্ণ করিয়া মদ. 
বেগে অন্ধক্রোশ অতিক্রম করত অযোধ্যার অতিবিস্তী' 
উপবন মধ্যে উপস্থিত হইয়া শক্রুঘ্নের প্রযাতে গ্স্তুত পাঁ 
মণ্ডপে বাপ করিতে লাগিলেন । 

তত্রেশ্বরেণ জগতাঁৎ প্রলযাঁদিবৌবী্ি 
বর্ধাত্যযেন কচমভ্রঘনাঁদিবেন্দোঁঃ | 
'রামেণ ঈমখিলমুতাঁং দশক্ঠরচ্ছৎ 
প্রত্যুদ্ধ, তাঁং ধতিমতীং ভরতো ববন্দ ॥ ৭৭ ॥ 
লঙ্কেশ্বর প্রণতি ভঙ্গ হৃঢব্রতং তু 
বন্দাং খুগং চরণযোর্জনকা ত্বজাযাঃ 
জ্োষ্ঠানুরত্বিজটিলঞ্চ শিরোৎসা সাধো- 
রন্যোন্যপাঁৰনমভূছুভয়ং সমেত্য ॥ ৭৮ ॥ 

ক্রোশাঞ্ধং প্রকতিপুরঃসরেণ গত্বা 
স্থযঃ স্তিমিতজবেন পুস্পকেণ। 

শক্রতবপ্রতিবিছিতোপকার্ধ্যমার্যযঃ 
সাঁকেতোপবনমুদাঁরমধ্যুবাস ॥ ৭৯ ॥ ৃ 

ইতি জ্রীরখুনংশে মহাঁকাঁব্যে কাঁলিদাঁসকতে দগ্ুকাঁপত্যাঁগমনো 
নাম ভ্রয়োদশট অর্গঃ। 



 চতুদশি সর্গ | 

৷ অনন্তর রাম ও লন্ষঘমণ সেই অযোধ্যার উপবনে জননী 
টীশল্যা ও স্তুমিত্রাকে আশ্রয়তরু ছিন্ন হইলে লতা! 
মন শোচনীয় ভাব ধারণ করে, তক্জরপ তাহারা ভর্তৃ- 
নাশনিবন্ধন সাতিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন 
খিতে পাইলেন। তখন ভাতৃদ্বয় সন্নিহিত হইয়া উহ্- 
গকে যথাক্রমে প্রণাম করিলেন। উহারাও অশ্রজলে 

দ্ধপ্রায় হইয়া সেই নিহতশক্ত মহাঁবলপরাক্রান্ত পুত্র- 
কে সুস্পষ্ট নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু তৎ- 

লে পুন্ধম্পর্শক্খ অনুভব করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞাত হই- 
নন। তখন, হিমাচলের নিঝ্র যেমন অবতীর্ণ হইয়া 

ম্বপ্রতাবে সন্তপ্ত ভাগীরথী ও সরযূর সলিল ভেদ করিয়া 
কে, দেইৰপ কৌশল্যা ও ুমিত্রার আমন্দসভভুত স্তরশী- 
ল নয়নসলিল নির্গত হইয়। শোকজনিত উষ্ণ অশ্রুকে 

উদ করিল | ' অনন্তর তাহারা সকরুণভাবে পুন্র- 

তর্ত রি প্রণাশাঁদথ শোঁচনীষৎ দশান্তরং তত্র সমহ, প্রপন্নে। 

অপশ্যতাং দাশরথী জনন্যে ছেদাঁদিবোপস্বতরো ব্রতত্যেই॥ ১ 

উভাবুভভ্যাঁ প্রণতে হতাঁরী যথা ক্রমং বিক্রমশৌতিনে তেং। 

বিল্পষ্টমআন্ধতষা ন দুষ্ট জ্ঞাতৌ সুতস্পর্শসুখোপলজভ্াঁৎ ॥ ২ ॥ 

আনন্দজঃ শোঁকজমশ্রচ বাঁপস্তষোঁরশীতং শিশিরে বিভেদ । 

গঙ্গানরব্বৌর্জলমুক্ততগ্তং হ্মাক্িনিস্যন্দ ইবাবতীর্ণঃ॥ ৩ ॥ 

ৃ্ ট্ 
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দ্বয়েরকলেবরে রাক্ষন, শস্কৃত ক্ষত্তস্থান সকল আছে 
ন্যায় স্পর্শ করিতে লাগিলেন ক্ষত্রিয়কুলরমণীগণের বী; 
জননী হওয়! প্রার্থনীয় হইলেও তৎকালে উহীর! তদ্থিষা 
আর অভিলাষ করিলেন না । তপরে জনকদুহিঃ 
“ আমি ভর্তার ক্লেশদায়িনী অলক্ষণা সীতা ”এইৰপ আগ 
নার নাম গ্রহণ করিয়া লোকান্তরিত গুরু দশরথের মহিষী 
দ্ব়কে তুল্যতক্তি সহকারে প্রণীম করিলেন। তখন ফৌশন 
ও” ক্ুুমিত্রা “বসে ! উদিত. হও, ,তোমারই পৰি 
চরিত্রগুণে রাম লক্ষমণের সহিত মহৎ ক্রেশ হইতে ভ্তী 
হইয়াছে” এই প্রিয় ও সত্য বাঁকে স্েহছাজন বধ জান 
কীরে উল্লাদিত করিলেন । 

র্ব্বা্থে কৌশল্যা ও স্মিত আনন্দাশ্র দ্বারা রঘুকুলকে 
রামচন্দ্রের রাঁজ্যাভিষেক আরম্ত করেন, এক্ষণে বৃদ্ধ অমাপা 
গণ ভাগীরথী প্রভৃতি তীর্থ হইতে সমাহ্ৃত কাঞ্চন কনা 
গুণ সলিল দ্বারা তাহা স্ুসম্পন্ন করিতে অভিলাধী হইলেন 
তখন যেমন মহ্থাত্ি বিশ্বের শিখর দেশে ব্লফিধারা নিপত্তি 
হইয়া! থাকে, সেইকপ রাক্ষন ও প্রধান প্রধান বাঁনরগণে 

তে পুত্রষোট্র্ষতশত্তমার্গানার্জানিবাঙ্গে সদযং স্পৃশস্ত্যেখ। : 
অপীস্পিতং কষত্রকুলাঙ্গনানাং ন বীরদশেব্মমকামযেতাঁম | ৪। 

ক্লেশাবহ। ভর্ত,রলক্ষণাহং সীতেতি নাঁম সমুদীরযন্তী | 
্বর্গপ্রতিষ্ঠ্য গুরোর্মহিষ্যাঁবভক্তিভেদেন বধূর্ববন্দে ॥ ৫ | 
উত্তিষ্ঠ বসে লন্গু সান্ুজোহসো বত্তেন ভর্তা শুচিন! তবৈব | 

কুচ্ছ মহৃতীর্ণ ইতি প্রিষার্থাৎ তামৃচতুস্তে প্রিষমপ্যমিথ্যা | 
অথাঁভিষেকং রম্ঘুবংশকেতোঃ প্রীরদ্বমাঁনদ্দজলৈর্জনন্যোঁঃ। 

নির্ঘস্যামান্মুরমত্যববদ্ধাত্ীর্থান্ঘ তৈঃ কাঁঞ্চনকুস্ততোঁষৈঃ ॥ ৭। 

 সরিৎসমুদ্রান্ অরসীন্চ গত্বা রক্ষঃকপী জ্রৈকপপাঁদিভানি । 
ভস্যাঁপতম ঘূর্ধি জঙাঁনি জিঙ্ক বিদ্ধ্যস্য যে ভবা ইবাঁপ:11 
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ত্বেকোতম্বতী, সমুদ্র ও সরোবর হইতে সমাহ্ৃত সলিল 
ই জয়শীল রামের, মন্তকে নিপাতিত হউল। যেরাম 
পশ্থিজনসমুভিত বেশরচন ' দ্বার) অতিশয় প্রিয়দর্শন হই- 
ছিলেন, এক্ষণে কাহার ভূপালযোগ্য বেশবিন্যাসশো। 
গুণ হইয়া উঠিল। পরে তিনি রথারোহণ পুর্ব্বক বৃদ্ধ 
স্ত্রী, বানর, রাক্ষস ও সৈন্যগণ সমতিব্যাহারে তোরণ- 
[রাজিত কুলরাজধানী অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ- 
[লে প্রাসাদ হইতে রমণীগণ ভ্নাহার উপর লাজাগুলি 
ক্ষেপ করিতে প্রত্ত হইল ) তুরধ্য নিনাদিত হইয়। পুর- 
সীদিগকে আনন্দিত করিতে লাগিল; ভরত তীহাষ 
স্বকে ছত্র ধারণ করিলেন ; লক্ষ্মণ ও শত্রদ্ব মন্দ মন্দ ভাবে 

মর বাজন করিতে লাগিলেন । তৎকালে সেই চারি 
রকে দর্শন করিয়! বোধ হইল, যেন সাম দান গ্রভৃতি 
পায় চতুষ্টয় পরিবপ্ধিত হইয়! মুর্ভিপরিগ্রহ করিয়াছে 
[ানাদতলে কালাগুর প্রত্বলিত হইতেছিল ; উহার ধুমা- 
লি'বারুবশে ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বোধ হুইল, যেন রাম: 
ন হইতে গ্রত্যাগমন করিয়া স্বয়ং রাঁজপুরীর বেণি মোচন 

রিয়া দিলেন। 

তপম্মিবেষক্রষষাঁপি তাবৎ যঃ প্রেক্ষণীষঃ সুতরাং বভুব | 

রাঁজেজ্জনেপথ্যবিধানশোঁভা তজ্যোদিভাঁসীৎ পুনকক্তদে যা 1৯1 
সমৌলরক্ষোঁহরিভিঃ অসৈন্যূর্ধ্য স্বনীনন্দিতপৌরবর্গঃ| 

বিবেশ সেোঁধোঁদবতলা জবর্যামুত্তোরণাম বসরা জধা নীমূ ॥ ১০ ॥ 
' সৌমিস্তিণা সাঁনরজেন মন্দমাধূতবাঁলব্যজনো রথস্থঃ | 

ধতাঁতগতত্রা ভরতেন আক্ষাঁৎৎ উপাঁধলঙঘাঁত্ ইব প্রব্দ্ধ: ॥ ১১ | 

তাসাঁদকালাঁগুকধৃমরাঁজিস্তস্যাঁঃ পৃরে! বায়ুরশেন ভিন্ন ॥ 

বনান্িরত্তেন রঘৃত্তসেন মুক্তা স্বযং বেগিরিবাঁবভাঁনে | ১২ 
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পুরনারীগ্নণ শ্বজীজনবিরচিত, মনোইর্েশে অলম্কৃত গর 
হগাধিকঢ জাঁনকীরে গবাক্ষ হইতে মকলে দেখিতে পায়,, 
বূপে ককৃতাঞুলিপুটে প্রণাম করিতে লারগিল। রাম? 
জানকী শুদ্ধচারিণী বলিয়া পুরমধ্যে প্রচার করিয়া দিদে 
অনুসুয়ারচিত প্রতামগ্ুলশোতভী দুরপনেয় অস্বরা 
প্রভাবে বোধ হইল যেন, তিনি পুনরায় বক্রিমধ্যে প্র 
করিয়া শোভ। পাইতেছেন। 

অনন্তর সৌজন্যনিকেতন রামচন্দ্র স্ুগ্রীবপ্রত্ 
কুহদ্টাণকে কুসজ্জিত গৃহ সমুদায় প্রদান করিয়। বাষ্গার 

লোচনে প্রতির্লতিমাত্রীবশিষ্ট পিতা দশরথের পুঁজোপহা 
সংযুক্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করি 
কৃতাগুলিপুটে “ মাত! আমাদিগের পিতা যে স্বর্গফ 
মূলক সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই, ইহা আপনার গু 
ব্যতিরেকে আর কিছুই অনুত্তব হয় না” এই কথা বনি 
তরতের জননী কৈকেয়ীর লজ্জা! অপনোদন করিলেন। 

তৎ্পরে রামচন্ত প্রস্তুত ভোগ্য বন্ত দ্বার। কুগ্রীব রিভতীয 
প্রভৃতি বীরগণকে পরিচর্যয। করিতে লাগিলেন। তীহারা 

শ্বশ্রজনানুঠিতচাঁকবেষাং কর্ণীরথস্থাং রদ্বুরীরপত্বীম্ |. 
প্রানাদবাতাষনদৃশ্যবদ্ধৈঃ সাঁকেতনার্যোঁইঞলিভিঃ পরণেমুঃ।) 

স্ক,রগুপ্রভামগুলমীনুস্যং জা বিভ্রতী শীশ্বতমঙ্গরাঁণম | 
ররাঁজ শুদ্ধেতি পুনঃ ন্বপু্ষ্য সন্দর্শিতা বন্ধিগতেব ভর্তৃ। ॥ ১ 
বেশ্বানি রাঁমঃ' পরিবন্হবত্তি বিশ্রাণ্য সোঁহার্দনিধিঃ সুতা: । 
বাঁন্পীযমাঁলে! বলিমন্লিফেতমালেখ্যশেষস্য পিতুর্ববিবেশ | ২ 

. ককতাঞ্জলিত্তত্র যদদ্ু সত্যাননভ্রশ্যত £ঘর্গফলাদা কর্ম? | 
তচ্ষিন্ত্যমাঁনং' সুক্ৃতং তবেতি জঙ্বার লজ্জীং ভরতস্য মাতুঃ17 

'তখৈঝুপ্রীববিভীষণাঁদীন্ উপাঁচরৎ কৃত্রিষসংবিধাভিঃ| 
-  লঙ্ক্ীদাত্রোদিতসিদ্ধবন্তে করস যথ! চেউসি বিল্াষেন ॥ | 
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ভিলাষ মাত্রেই সমস্ত বস্ত, লাভ করিয়া মাতিশয় বিশ্ময়া- 
উহইলেন। পরে'রাম অভিনন্দনার্থ উপাগত অগস্ত্য 
ভূতি দিব্যর্ষিগণকে সৎকার করিয়! তাহাঁদিগের নিকট 
নহত শত্রু রাবণের জন্মাদি বৃত্বাস্ত শ্রবণ করিলেন। তিনি 
চসমুদায় শ্রবণ করিয়া আপনার বল বিক্রমের উৎকর্ষতা! 
মনুতব করিতে লাগিলেন। অনস্তর সেই সমস্ত তপোধন 
পতিগমন করিলেন । এদিকে রাক্ষম ও. বানরগণ 
রম সুখে অগ্নারিজ্ঞাত ৰপে অগ্ধমাস অতিক্রম করিলে 
মচন্দ্র তাহাদিগকেও বিদায় প্রদান করিলেন। গমন- 
কালে দেবী সীত। স্বহন্তে- তাহাদিগকে উৎ্কৃষ্ট উপহার 
দিলেন। তখন রাম, স্থরশক্র রাৰবণের জীবনের সহিত 
হা হরণ করিয়াছিলেন, সেই স্মরণমাত্রলভ্য পুষ্পের 
যায় স্বর্গের অলঙ্কারভূত পুস্পককে পুনরায় কৈলাসনাথ 
ক্ুবেরকে বহন করিতে অনুমতি করিলেন । 

এই ৰূপে রাম পিতা দশরথের আদেশানুসারে বনবাঁস 
টত্তীর্ণ হইয়। রাজ্যগ্রহণ পু্্বক ধর্মার্থকামের প্রতি যেৰপ 
ব্যবহার করিতে লাগিলেন, অন্বজগণের প্রতিও তদন্ু- 

্প ব্যবহার অবলম্বন করিলেন। সেনাপতি কার্তিকেয়, 

সভাঁজনাঁষোঁপগতাঁন্ জ দিব্যাঁন, মুনীন্ পুরক্কৃত্য হতস্য শত্রোঃ | 
শুশরাৰ তেভ্যঃ এভবাদি বৃত্তং স্ববিক্রমে গেঠরবমাদধাঁনম্ ॥ ১৮ ॥ 
প্রতিএবাঁতেষু তপোৌঁধনে্ সুখাঁদবিজ্ঞাতগতার্ধমাঁসান্। 
নীতা স্বহস্তোপন্বতা গ্রপুজাঁন্ রক্ষঃকপীজ্্রান্ বিসসর্্জ রামত 0১৯৫ 

তচ্চ'ত্মচিস্তাস্মলভং বিমাঁনং হুতং সুরোঁরেঃ সহ .জীবিতেন। 

কৈলাসনাঁথোঘ্বহনাষ ভূষঃ পুস্পং দিবঃ পুস্পকমন্মংস্ত ॥ ২০ ॥ 

পিতুর্িযোগীস্বনবাসমেবহ নি্তীর্ধ্য রাঁমঃ. প্রতিপন্ধরাজ্যঃ | 
ধন্মার্ধকামেয় সমাঁং প্রপেদে যথা তখৈবাঁবরজেযু বৃত্তিয ॥ ২১ 
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যেমন ছয় আনন বিস্তার করিয়া, স্তন্যপান পুর্ব কৃতি 
প্রভৃতি মাতৃগণের প্রতি অভির তি এরদশর্ন করিয়াছি 
লেন, যেইকপ রামচন্্রও সিখীগাবনিবন্ধান সমস্ত মাতৃগণযে 
সমান,সমাদর করিতে লাগিলেন তিনি লোতপরাঙ্মুং 
হওয়াতে প্রজার! ধনবান্ ওবিদ্ভয় নিবারণ করাতে ক্রিম 
বান.হইয়াছিল। তিনি সকলকে শান করাতে পিতৃতু্ 
এবং নকলের শোকাপনোদন করাতে পুত্রমদৃশ হইয়াছিলেন। 
এই ৰপে রামচন্দ্র যথাকালে পৌরকার্যয পর্ধযালোচন! করি৷ 
বিদেইরাজদুহিতা সীতার সহিত বিহার করিতে জাগ্নিলেন 
ত্কালে বোধ হুইল, যেন স্বয়ং রাজলক্ষী উপভোগ করি 
বার অতিলাষে সীতার মনোহর কলেবর আশ্রয় করি 
রামচন্দ্র সহিত সমাগত হইয়াছেন। তখন তাহার 
আলেখ্যক্ুশোভিত প্রাসাদে বাস ও ইচ্ছানুৰপ ভোগ 
বন্ত লাত করিয়া দণ্ডকারণ্যে অনুতূত দুঃখ সমুদায় স্মৃ্ি 
পথে আবিস্তূত হইলেও সুখ লাত করিতে লাগিলেন। 

অনশ্ঠর জানকীর লৌচনযুগল অধিকতর স্সিগ্বতার 
অবলম্বন করিল ? মুখমণ্ডল শরদণ্ডের ন্যায় পাগুবর্ণ হই 

সর্বাস্থ মাতৃঘপি বৎসলত্বাঁৎ নির্বিশেষপ্রতিপত্তিরাদীৎ | 
বড়াঁননাপীতর্পযোধরা স্থ নেতা চমৃনামিব কৃত্তিকান্থ 1 ২২ 
তেনার্ঘবাঁর্ লৌভপরাধ্ম/খেন তেন স্তা বিশ্লভষং ক্রিযাঁবান। 

 তেনাঁস লোকঃ পিতৃমান বিনেত্র! তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী। 
স পৌরফাঁ্ধ্যাঁি সমীক্ষা ফাঁদে রেমে বিদেহাধিক্পতেছুহিত্রা। 

: উপশ্থিতম্চাকংপূতভনীষং কত্বোপভোগোৎনুকেষেব লক্ষ্য ॥ ২৪। 
তধোর্ষথাপ্রীর্ধিতমিজিখার্ধাম আসেছুযোঃ সন্মন চিত্রবকু। 
প্রাপ্তানি ছুঃখান্যিপি দশডকেঠু সক্ি্ত্যদানীনি হুখান্যভুবদ্ 11 
অঞ্ধাধিক্সিবাবিলোচনেন মুখেন পীতা! শরপাগু,রেণ।. 

: আগদীবিতরী পরিবেতুরাসীৎ গসস্থাধ্যিতদেঘদেদ 1১ 
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$ অক্তর্থষটি অতিশয় কশ হইয়! গেল এবং স্তনদ্বয়ের অগ্র- 

াগ নীলিমা দ্বারা অক্ষিত হইল। তৎকালে তিনি বাকো 
কাশ না! করিলেও গর্তলক্ষণ, এই বূপে বিলক্ষণ প্রাদুর্ভূত 
যারাষচন্্রকে আনস্দিত করিল। তখন রাম প্রফুল্ল মনে 
নে ভ্ীহাকে অক্কে আরোপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করি- 
পরিয়ে! তোমার কোন্ বিষয়ে অভিলাষ হইতেছে । 

তা এই কথা”শ্রবণ করিয়া সলজ্জতাবে কহিলেন, নাথ ! 
স্থানে হিংত্রজন্তগণ: তিন্ষুকদিগের তৃপ্তিসাধনার্থ 

মাহ্ৃত নীবার ধান্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, যে স্থানে 
নপ্রস্থদিগের কন্য।রা পরস্পর সখীভাঁব সংস্থাপন করিয়া- 
ছন, সেই কুশসমাস্তীর্ণ ভাগীরথাতীরস্থছ তপোবম সকল 
শন করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। 

রছ্ুপ্রবীর রাম সীতার এই বাক্যে অক্রীকাঁর করিয়া 
1শ্বচর লমভিব্যাহারে আনন্দকোলাহলপরিপুর্ণ অযোধ্য! 
গরী দর্শন করিবার অনিলাষে গগনম্পশর্শ প্রাসাদ শিখরে 
[াোরোহণ করিলেন। দেখিলেন, রাজপথ মকল হ্সমৃদ্ধ 
াপণশ্রেণীতে স্থুশোভিত রহিয়াছে; সরযৃতে নৌকা- 
কল গমনা্গমন করিতেছে এবং পুরবাপী বিলাসী ও 

তামক্কমাবোঁপ্য কশীদযার্টিং বর্ণান্তরা ক্রাস্তপষোঁধরাঁগ্রাম্ 1 
বিলক্জমাঁনাং রুনি প্রতীতঃ পপ্রস্ছ রাঁমাঁ রমণোঁহভিলাঁষম্ ॥ ২৭1 
সা দষ্টনীবাঁরবলীনি হিংট্ৈঃ সন্বদ্ধবৈখাঁনসকন্যকাঁনি। 
ইষেষ ভুয়ঃ কুশবন্তি গন্ভং ভাঁগীরথীতীরতপোবনানি ॥ ২৮ ॥ 
তস্যে প্রতিশ্রুত্য রহ্ুপ্রবীরঃ তরীপ্দিতং পাঁশ্থচরানুযাঁতঃ |. 
আঁলোকফিব্যন মুদ্িতামযোধ্যাঁং প্রীসাদমভ্রৎলিহমাকরোহ 0২১ 
খদ্ধা্ণং রাজপ্রং স পশ্যন্ বিগ্বাক্মানাঁং স্রহৃধ্। নৌঁভিঃ | 
বিলালিসিম্টাধাবিতাঁনি পির পুরোপকক্ঠোখবনালি রেমে ৫৩০ 
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বিলালিনীগণ নগরসন্িহিত উপবনে বিহার. করিতৈছে 
.ভির্মি এই সমস্ত দর্শন করিয়া সাতিশয় 'সন্তৃষ্ট হইলেন। 

অনন্তর সেই বৈরিবরবিজয়ী, 'ভুজগরাজৈর ন্যায় আঁ 
প্রকাণ্ড ভুদ্গদণ্ডসম্পন্ন, সর্বোৎকৃষ্ট বক্তা, বিশুদ্বস্বপতা 
রামচন্দ্র ভদ্রনামা এক ব্যক্তি চরকে সম্বোধন, পুর্বক ক? 
লেন, ভদ্র! পুরবাসীরা আমার চরিত্রের উপরকি কো 
দোষারোপ করিয়া থাকে? চর রামচন্দ্রকর্তুক এইৰপ নিক 
দ্ধাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া! কহিল, মহারাজ ! পৌ; 
জনের! সর্বাংশেই আপনার চরিত্রের প্রশংসা করি 
থাকে.) কিন্তু দেবী জানকী' রাক্ষসাধিনাথের নিকেত; 
বাস 'করিয়াছিলেন, আপনি তাহারে পুনরায়, পরি 

করিতেছেন বলিয়। সকলেই আপনার চরিত্রে কলঙ্কাগ 
করিয়া থাকে। তখন বহ্িসন্তপ্ত লৌহ যেমন লৌহমুধ 

দ্বারা বিদলিত হইয়া যায়, সেইৰপ জানকীর প্রাণবন্ন 
রামের হৃদয় প্রণঘ্লিণীর নিন্দাবাদছুর্ব্বহ অকীর্তিভাট 
আহত হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল। এক্ষণে এই অপবাট 
উপেক্ষা! প্রদর্শন করা কর্তব্য, কি নির্দোষ ভীর্যযারে পরি 
ত্যাগ্গ কর বিধেয় বারংবার'ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন 

স কিংবদক্তীং বদতাঁৎ পুরোগঃ স্ববৃত্তমুদ্দিশ্য বিশুদ্ধবতঃ | 

সর্পাধিরাজোঁকভুজোইপসর্পং পপ্রচ্ছ ভদ্রং বিজিতাঁরিভদ্রঃ |১. 

নির্বন্বপৃষ্টঃ স জগাদ সর্ব স্বস্তি পেরাশ্রিতং ত্বদ্দীষমূ। 

অন্যত্র রক্ষেোভবনোধিতাষাঃ পরিগ্রহাম্মীনবদের দেব্যাঁঃ ॥ ৩২ 

_কলত্রনিদ্দাগুকণ! কিলৈবমভ্যাহতং কীর্তিবিপর্ধ্যযেণ |. 
: অযোখনেনাঁধ ইবাঁতিতপ্তং বৈদেহিবন্ধোন্মদযং বিদদ্রে ॥:১৩। 

 ক্িগীত্বনির্ববাদকথীমুপেক্ষে জাবামদোযাঁমুত সনতযজমি,। 
ইতো্পক্ষাঁঅযবিনবন্বাদাসীৎ জল দোঁলাঁচলচিতবত্তিং ॥ ৩৪) 
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হ 1র অন্/তর পক্ষের আশ্রয়বিরহে রামের মনোরত্তি দো- 
[ার ন্যায় অতিশয় চঞ্চল হইয়! উঠিল। তখন তিনি এই নিন্দা 
ন্য উপায়ে অপনীত হুইবে ন! নিশ্চয় করিয়া,ভার্ধ্যা পরি- 
যাগ পুর্ব্বর উহ: পরিহার করিতে অভিলাধী হইলেন 3 
শোধনেরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের কথ! দুরে'থাকুক, আপ 
1র দেহ অপেক্ষাও যশ গুরুতর জ্ঞান করিয়া! থাকেন । 

অনন্তর রামচন্দ্র নিতান্ত অপ্রফুলমন। হইয়া ভ্রাভৃগণকে 
ন্বান করিলেন। তাহারা তথায় সমুপস্থিত হইবামাত্র 

দ্র্ঠের অতিমাত্র চিত্তবিকার দর্শনে সাতিশয় বিষগ্ন হুই- 
্ন। তখনরাম আপনার অপযশের বিষয় তাহাদিগের কর্ণ 
পাচর করিয়। কহিলেন, ভ্রাভগণ! দেখ, আমি সদচার সম্পন্ন 

বিশুদ্ধাত্ম। হইলেও আজি আম! হইতে যেমন সজল সমী- 
গ সম্পর্কে দর্পণ মলিন হয়, সেইৰপ এই র্ষযলভূত,রাজর্ষি- 
ংশে কীদৃশ কলঙ্ক উপস্থিত হইল । এক্ষণে বদ্ধনন্তত্ত 
মন গজরাজের নিতান্ত দুঃসহ হইয়া থাকে, সেই ৰপ 
ই তরস্রনিপতিত তৈল বিন্ডুর ন্যায় নগর.মধ্যে বিস্তীর্যয- 
ণ প্রথম অপবাদ আমার কিছুতেই সহ হইতেছে না। 

নিশ্চিত্য চাঁনন্যনিন্ততি বাচ্যৎ ত্যাঁগেন পত্ব্যাং পরিমাষউটচ্ছত্। 
অপিস্বদেছাঁৎ কিমুতেজ্জি যার্থাৎ ষশোঁধনানাঁং হি যশে! গরীয়ঃ /৩৫ 
মসন্পিপাত্যাবরজান হতেখজাঃ তদ্দিত্রি যা দর্শ নলুপ্তহর্ষানু। 
কৌলীনমা ্মাশ্রযমাঁচচক্ষে তেভ্যঃ পুনস্চেদমুবাঁচ বাক্াম্ ॥ ৩১॥ 
াজর্বিবংশম্য রবিপ্রস্থতেঃ উপাস্থিতঃ পশ্যত কীদুশোহ্যম্ | 
দত্ত: দাঁচারশুচেঃ কলঙ্ক: পযোঁদবাঁতািব দর্পপিন্য ॥ ৩৭ | 
৪৪ সৌহ্হৎ বহুলীভবস্তম অপাঁং তরঙ্ে্িব তিলবিন্দুম্ | 
টুন তপুবমবরণ মীশে আলানিকং হাসিব দিপেজ্ঃ ॥৩৮৪ 



8৫8. বংশ । [1১৪ষ 
অতএব আমি. সেই অপবাদের উচ্ছেদ সাধনের নিষি 
সন্তানোৎপত্তিকাল উপস্থিত ' হইলেও তদ্ধিষয়ে অপেক্ষ।। 

করিয়া পুর্বে পিতার আদেশে সাঁথরবসনা'ধরপীকে যেম 
পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, নেইৰপ এক্ষণে শীতাকে পরিত্যা 

করিৰব। আমি জানকীকে সাধী বঙ্লিয়া অবগত আছি 
কিন্ত লোকাপবাদ গুরুতর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে 

দেখ, লোকে ভূমির ছায়া নির্মল শশাঙ্ক মগুলের কলঙ্কৰ( 
আরোপিত করিয়া থাকে। আমার সেই রাক্ষপবিনা, 
প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই, কারণ তাহা বৈরনির্যাতনের নিষিতী 

স্বীকার করিয়াছিলাম; ভ্রেণধনন্বতাঁব ভুজন্ক পাদাহত হট 
যে দংশন করে, উহ কি শোগণিত পান করিবার অভিলাঁধ: 

অতএব যদি এই পরিবাদশল্য উদ্মলিত করিয্ব। আমা 

কিছুকাল জীবিত রাখিতে অভিলাষ কর, তাহা হই 
তোমরা করুণাপরতন্ত্র হা আমার এট অধ্যবসায়ে প্রড়ি 

ষেধ করিও না। তখন দেই ভ্রাতৃগ্রণ মধ্যে কেহই রাজ 
রামচন্্রকে জানকীর প্রতি নিতান্ত ক্রুরুতাবে এইবপ কাচ 
তেছেন দেখিয়ও তাহ! হইতে নিবারণ বা তদ্িষয়ে ৮৪ 

দন করিতে সমর্থ হইলেন না। 

, তমা পলোদাষ ফলপ্রবৃত্তাবুপ/স্থতাধাঁমপি নির্ব পেক্ষ: | 
তাক্ষাঁমি বৈদেহসুতাঁং পুরস্তাঁৎ সযুদ্রলেমিং পিতুরাজ্যযেব | ৩1 
অমি উচনামনঘেতি কিন্ত লোকাঁপবাদে। বলবা মতো মে। 
ছাযা হি ভুমে; শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাঁভিঃ181 
রক্ষোবিধান্তে। নচ মে প্রধাঁপঃ ব্যর্থঃ স বৈরপ্রতিমোঁচনাধ। 
অমর্ষণঃ শোঁণিতকাজক্ষযা কিং পদা স্পৃশত্তুং দাশতি দ্বিজিহ্য£8১1 
তদেষ সর্গং ককপাঁর্্রচিততৈ ্ ন মে ভবস্ভিঃ প্রতিষেধনীযঃ | 
যদ্যর্থিতা নিহ্ব তিবাঁচাশল্যান্ প্রীণাঁন্ মযা ধারিতং 'চিরং ব্য 

বস্তং জনকাত্মজাঁষাঁং 'নিতান্তকক্ষাভিনিবেশমীশম |' 
বম ভ্রাতুয় ভেযুশক্তে। নিষেদ,মাসীদহূমোদিতুহকী:॥ | 
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. শ্মনস্তর.. 'বিলোকবিখ্যাতকীর্তি -ষধার্থবাদী রাম 
জ্ান্ুবত্তর্শ লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত . পূর্বক সম্বোধন" 
যা'ফছিলেন, সাঁধো! তোমার ভ্রাতৃজায়া জানকী 

ভর্দী ) তিনি 'াপদার মনোরথ ব্যক্ত করিয়া! কহিয়াছেন, 
ৰথ | আমার পুনরায় তপোবন সকল দর্শন রিতে সাতি- 

নী স্পৃহা হইতেছে । অতএব তুমি এই অন্লাব পুর্ণ 
রিধার ছলে রখারোহণ পুর্ব্ক তাহাকে বাম্মীকির 
শ্রমপদে লইয়া গিয়া তথায় পরিত্যাগ করিয়া আইস। 
দ্ণ,। পরশুরাম পিতার নিদেশানুসারে বিপক্ষভাব 

পল্লার ন্যায় জননীর শিরশ্ছেদন করেন, লোকমুখে এই 
থা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই দৃষ্টান্তানুসারে জ্যেষ্ঠ 
তার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন ; অবিচারিত 
নে গুরু লোকের আজ্ঞা প্রতিগ্রহ করাই কর্তব্য, | 

নস্তর তিনি জানকীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন 
যে । চলুন, আমরা তপোবন দর্শন করিবার নিমিত্ত 
মন করি। জানকী লক্ষণের মুখে এই "অনুকূল বাক্য 
বণ করিয়! সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ক্ুমন্ত্র রথে 

স লক্ষাণং লক্গমণপুর্ববজন্মা বিলোঁক্য লোরত্রযশীতকীর্তিঃ | 
সৌম্যেভি চ্ীভাষ্য যথার্থভারী স্থিত নিদেশে পুথগাঁদিদেশ॥ 6৪ | 
প্রজাবতী দোহদশংলিনী তে তপোবনেষু স্প্ হ্যাঁলুরেব 
সদ্বং রী ভদ্বযপদেশনেষাং প্রাপ্য বাঁল্সীকিপদং ত্যউ্জিনীম্ ॥ ৪৫ ॥ 
সশুল্ষবান্ মাঁতরি ভারগবেণ পিতুর্িষোগাৎ প্রহ্ৃতহ দিষদ্বৎ। 
ত্য গ্রহন এরজশাসনং তৎ আজ্ঞা গুরূণাঁং হবিচাঁরণীযা ॥ ৪৬ ॥ 

নধানুকূদজায়ণ পরজীতাম্ অবর্স তির্য-খুরং তুরট: 1 
ধং হুমেস্্রএতিপন়্ রুষ্ট, আরোপ টৈঙগেহুস্তীৎ প্রতন্ে ॥ ৪৭ | 
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ত্রাসবিহীন অশ্ব ধোন! ও স্বয়ং উহার প্রগ্রহ গ্রহণ কমি 
আনয়ন করিল'।' লক্ষ্মণ জানকীর সহিত. উহাতে আরো 
হণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। জানকী রমণীয় প্রদেশ সমূ 
উপনীত হইয়! প্রিয়তম আমার অতিশয় প্রিয়ামুষ্ঠান করি 
থাকেন, এই মনে করিয়া! ধার পর নাই আনন্দিত হইলেন 
কিন্তু রামচন্্র ভাহার পক্ষে কপ্পদ্রম ভাব পরিহার করি 
যে অসিপত্র ব্ক্ষৰপে প্রাদুর্ভূতি হইয়াছেন, তৎকালে তি 
তাহ! অবগত হইতে পারিলেন ন।। অনন্তর লক্ষণ গমনকা? 

পথিমধ্যে জানকীর শিকট যাহা গোপন করিয়া রাখিলে 
জাঁনকীর দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইয়া প্রিয়তমের দর্শন ল 
এককালে বিলুপ্ত হইলে যে দুর্বিষহ দুঃখ উত্পাদন করি 
তাহা হুচিত করিয়া দিল। তখন এই দুর্িরমিত্জ 
বিষাদে সীতার মুখকমল একান্য ্লান হইয়া গেল। তি 

মনেমন্র অন্ুজগণের সহিত রাজ রামচজ্জের মক্রল হ 

বারংবার এইবপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ত্র 

তাহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া ভাগীরথী গন্ত 
. সন্নিহিত হইলেন। লঙ্ষমণ জ্যেক্ঠের আজ্ঞানুষা 

পতিত্রতা সীতাকে বনান্তে পরিত্যাগ করিবেন বি 

, জা নীষমাঁন! কচিরাঁন্ প্রদেশাল শ্রিষস্করো মে ত্রিয় ইত্যনন্দং 

নাবুদ্ধ কণ্পদ্রমতাঁং বিহাষ জাঁতং তাত্মন্যলিপত্রর্ক্ষমূ | 6 

জুগুহ তন্যাঃ পথি লক্ষণে! ঘ সব্যেতরেণ স্ রতা অদ্কী। 
আঁখ্যাতমস্যা গুক তাঁবি ছুঃখম্ অতান্তলুপ্ত্িষদর্শনেন ॥ €)। 

সা ছুর্নিমিত্বোপগ তাদ্বিষাঁদাঁৎ অদ্যঃ পরিন্বীনমুখারবিদ্দা। 

রাঁবঃ শিবং সাঁবরজন্য ভুবাঁৎ ইত্যাশশংসে করৈরবাছৈঃ1 
ওরো দিঁষোগাদ্বসিতাং বনাত্তে সাঁধীং আুিত্রাভনঘো বিহাসাথ 
তবারধ্যতেবোশ্ধিভবীচিহত্ত জ্বি স্ছিতযী পুরত্বাৎ।। 
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ই.যেন জাক্ুবীসম্মুখে অবস্থান পুর্ব্বক তাহাকে উদ্িত 
রক্রবপ হস্ত ঘ্বার নিবারণ করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর সারথি স্মন্ত্র অশ্বের গমনবেগ নিবারণ 
রিলে সত্য. প্রাতিজ্ঞ লক্মমণ রথ হইতে ভ্রাতৃজায়৷ জানকীরে 
হ্ুবীতীরে অবরোপিত করিলেন। এক জন কিরাত 

ধায় একখানি নৌকা আনয়ন করিল। লক্গমণ, সীতার 
হিত্ত সেই তরণীতে আরোহণ করিয়। আপনার প্রতিজ্ঞার 
য় গঙ্কার পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। 

' অনস্তর লম্মমণ কথঞ্চি্ বাক্য নিংসারণ পুর্ব্বক বাস্প- 
দাদ কণ্ঠে ওঁৎপাতিকশিলাবধর্ধ জলদের ন্যায় রাজ রাম- 
ন্দ্েরে আদেশ নির্দেশ করিলেন। সীতা রামচন্দ্রের শাসন 

[বণ করিবামাত্র অবমাননাৰপ প্রবল সমীরণে অভিহত 

ইয়া লতার ন্যায় সহসা স্বীয় জননী অবনীতে নিপতিত 
ইলেন। জননী বন্ুন্ধরা ইক্ষাকুকুল সম্ভূত স্চরিত্র তর্তা 
মচন্দ্র তোমাকে অকারণে কি নিয়িত্ত পরিত্যাগ করিবেন, 

ইবপ শংসয়াপন্ন হইয়াই যেন জানকীকে অভ্যন্তরে থান 
ধদন করিলেন না। 

রথাঁৎ ষ বস্ত্র নিগৃহীতবাহাঁৎ তাঁং ভ্রাঁভৃজাঁষাঁং পুলিনেষবতার্ধ্য | 

গঙ্গাং নিষাঁদাহতনেবিবিশেষঃ ততাঁর সন্ধাঁমিব সত্যসন্ধঃ ॥ ৫২ ॥ 

অথ ব্যবস্থাপিতবাঁক কথঞ্িৎ সৌমিত্রিরন্তর্ণতবাস্কণ্ঠঃ | 
$ৎপাঁতিকং মেঘ ইবাশ্মবর্ষৎ মহহীপতেঃ শাঁসনমুজ্জগার ॥ ৫৩ | 

ততোহভিবঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধ পরভরশ্যমাঁনাঁভরণপ্রস্থমা | 

্বমূর্তিলাভগ্রকতিং ধরিত্রীং লতেব সীতা সহসা জগ্চাম ॥ ৫৪ ॥ 

ইঙ্াকুবংশ্রভব £ কথং ত্বাঁং ত্যজেদকল্যাৎ পতিরার্ধ্য বত :। 

ইতি ক্ষিতিঃ সংশয্িতেৰ তস্য দূদেখ প্রবেশং জননী ন' তাঁবত ॥৫৫ 
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» সীতা যুক্তিা হইয়া ছিলেন বলিয়া আপসার চি 
গরিত্যাগ ব্ধপ. দুঃখ কিছুই অনুভয় করিতে পারেষ না 
পরে. মংজালাত্ করিয়া ছঃখীবেগে অন্তরে দগ্ধ হঈটে 
লাখিলেন। তৎকালে ল্গণ যত্ব প্র্ধক তাহার যে দংসধ 
ল্পাদন করিলেম, উহা ভাহার পক্ষে মোহ অপেক্ষা 
নিতান্ত ছঃসহ হইয়া উঠিল। তিণি পাপশুন্য হইজে। 
রাম যে তাহারে পরিত্যাগ করিলেন, তনিযিত তি 
স্বীয় ভর্তা রামচন্ত্রের কিছুমাত্র নিন্দা করিলেন ন! ) প্রত 
চিরদুঃখভাগিনী ও দুক্কতকারিণী বলিয়া বারংবার আগ 
নাকে ধিকার করিতে লাগিলেন।" তখন লক্ষাণ সা 
সীতাকে আশ্বাস প্রদান পুর্ববক মহর্ষি বাল্মীকির আতর 
পৃদ্দের পথ নির্দেশ করিয়। দিয়. কহিলেন “ দেবি! আমি 
পরাধীন; রাজার আল্ঞ। প্রতিপালন নিবন্ধন আপনার 
প্রতি ষে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলাম, তাহা ক্ষম! করুন? এ 
বলিয়া তাহার চরণে প্রণত হইলেন। তখন বিদেহরা' 
তমক্বা ক্তীহাকে উত্থাপিত করিয়া কহিজেন সৌম্য! 
বিহু যেমন ' ইন্দ্রের অধীন, সেইকপ তুমিও জ্যেষ্ঠ 

কলা লুপ্তনংজ্ঞা ন বিবেদ ছুঃখং অত্যাথতান্গঃ সমতপ্যতান্তঃ | 

তক্যাঃ সুমিত্রাক্সজয়ত্বলন্ধো মোহাঁদভুৎ কষ্টতরঃ এবোধঃ 1 ৬) 
ন চীবদদ্তর্ভ,রবর্ণমীর্য্যা নিরাকরিফ্ণোরজিনাদৃভেইপি। 
আঁ্মানমের স্থিরসুঃখভাজং পুনঃপুনছু্ধাতিনং নিনিন্দ ॥ ৫৭ ॥ 
আশ্মীস্য রাঁদীবর্জঃ সভীং তাঁয় আঁ্যাতবাজীকিনিকেতমার্গ; | 
গিষ্নধ্য মে ত্রীভূনিদেশরে৭ক্ষ্যং দেরি ক্ষমন্থেতি বড়ুবঃ নে£ 111 
লীতা তৃমুখধাপ্য.ঘগাদ কক এ্রীতাক্ি ক লে চিরায় জীব 

ডে বশ বিস্রিবাএজেন জাত হরিদ্বং পরি বম ॥ ৯৫1 
| 
] 
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শরর্ণ হইক্বাছ) এই মিঙগিত্ব প্রাত্নে কহিত্তেছি, 
মি চিরজীবী হও । তুমি আমার শ্বজগণকে যথাক্রমে 
মার প্রণাম জানাইয়া কহিবে, তাহারা যেন আমার 
ভ্থ সন্তানের শুভামুধ্যান করেন। তুমি আমার 
|ক্যানুসারে সেই রাজাকে কহিবে, তিনি আপনার 

হতাশনে আমার বিস্বাদ্ধ সম্পাদন করিয়াও কেবল 
নাকাপবাদ শ্রৰণে যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, উহা 
চ তাহার কুল ও শাস্ত্ানুশীলনের সমুচিত কার্য হইল? 
[থবা তিনি ক্বোধ, তিনি যে স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে পরি- 
যাগ করিলেন, আমি ইহা কখনই আশঙ্কা করি না; আমি 
1 জম্মাস্তরে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলীম, ইহা তাহারই ছূর্বে- 

ই বস্তনির্ধোষ সদৃশ ফল। তিনি পুর্বে উপস্থিত রাজ- 
ক্বীকে.পরিত্যাগ করিয়া! আমার সহিত বনে প্রস্থান করি 

ছিলেন, এক্ষণে সেই লন্গমী আমাকে তাহার আবাসে 

শস্পদলাভ পুর্বক অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে 
হা সহ্য করিতে পারিলেন না। তপত্যিনীর! রাক্ষ সদি- 
রর অত্যাচারে আপনাদিগের ভর্তৃপ্ধণকে নিতাস্ত নিপী- 

শ্বক্জজনৎ সর্বমন্ু্রমেণ বিজ্ঞাঁপষ প্রাঁপিতমৎ্প্রণাঁমঃ | 
প্রজানিষেকং মধি বর্তমানং ল্নৌরনুধ্যাষত চেতসেতিতি £ ৬০ ॥ 
বাচ্যস্তবষা ম্চনাঁৎ জ রাজা বে বিশুদ্ধামপি যু সমক্ষম্ | 
মাং লোক্বাঁদশ্রবণাঁদহাঁলীঃ আভস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য ॥ ৬১ ॥ 
কল্যাপবুদ্ধেরথবা তবাঁষং ন কাঁমচাঁরে| মধি শঙ্ষলীবঃ | 

মমৈব জন্বান্তরপাতিকানাং বিপাঁকবিস্ফ-্থুরপ্রসহাঃ ॥ ৩২ ॥ 
উপস্থিতাৎ পুর্বনপীস্য লক্গনীৎ বনৎ মা লার্ধমসসি প্রপরঃ | 
দাম্পদং এীপ্য তথাতিরোঁধাৎ সোঢাশ্মিল ত্ব্ভবনে রসম্ভী | ৬৩। 
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ভিত দেখিয়া আমার শরণাগত 'হইফাছিলেন) আমি জং 
কাঁলে কেবল ভীহারই অনুগ্রহে উদ্থীদিগকে আশ্রয় প্রা 
করিয়াছিলাম এক্ষণে তিনি জাত্বল্যকানধাকিতৈ আঁ 
কি প্রকারে তপন্থীর শরণাপন্ন: হইব? তাহার - ওরা 
আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এক্ষণে উহার রক্ষা! বিধা 
করাই আমার কর্তব্য; যদি এই প্রকার প্রতিবন্ধক না হই 
তাহা হইলে তাহার চিরবিরহে এই নিতান্ত নিদ্ষল তু 
জীবনে কি উপেক্ষা! করিতাম? আমি সন্তান প্রসব কটি 
বার পুর্বে সর্ষয দৃষ্টিনিক্ষেপ পুর্্ঘক এই মানসে ত. 
নুষ্ঠান করিব, যেন & তপোবলে জন্মান্তরে তিনিই আম| 
স্বামী হুন, কিন্তু তাহার সহিত আর যেন আমার বিচ্ছেদ। 
হয়। মনু কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণের আশ্র 
রক্ষা! করা রাজার পরম ধর্ম) অতএব আমাকে বনবা 
দিলেও তাহাকে তপত্বীদিগের ন্যায় আমারও তত্ত্বাবধা 
করিতে হইবে । 

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে কহিবার নিমিত্ত সীতার বার 

অক্কীকার করিয়া প্রস্থান করিলে সীতা অতিমাত্র দু 

নিশাঁচরোপপ্রুতভভূকাগাঁং ৬পস্থিনীনাঁং ভবতঃ গ্রসাঁদাঁৎ। 
ভূত্বা শরণ্যা শরণার্থমন্যং কথং প্রপৎস্যে ত্বধি দীপ্যমানে 1 ৬৫। 
কিংবা তবাত্যন্তবিযোগীমোঘে কুর্ধ্যাঁমুপেক্ষাং হতজীবিতেহস্মিন্। 
স্যাদ্রক্ষণীষং ষদি মে ন তেজ ত্বরীষমন্তর্গতমন্তরাষ়ঃ ॥ ৬৫ ॥ মা 
সাঁহং তপঃ সরধ্যনিরিউদৃ়্িঃ রং  প্রশ্থতেশ্চরিতুং যতি 
ভুষে! যথা মে জননান্তরে২পি তবে ভর্তা নচ বিপ্রয়োগঃ ২ 
মৃ্ীদ্টর্ঘাঅমপাঁলনং যত দ এব ধরো মুনা প্রণীত |. এ 
ি্সিতাপোবদতযাং তপস্থিসামাম্যমবেক্ষণীয়া ॥ ৬৭ ॥. 



ভাবে, নিতান্ত ভীতা কুররীর ন্যায় মুক্তরূঠে. পুন্রায় 

দন করিতে:লাগিলেন। তখন ময়ূরগণ নৃত্য, বক্ষ মুকল 
ও হরিণীর। গুহীত কুশাঙ্কুর পরিত্যাগ করিল। এই 

প অরণ্যমধ্যেও সকলে সীতার সমদুঃখতভাব প্রাপ্ত হইয়! 
নলাদন করিতে লাখিল। 

( এই অবসরে ব্যাধবিদ্ধ ক্রৌঞ্চদর্শনে বাহার শোঁক- 
গর উচ্ছলিত হইয়া শ্লোকৰপে পরিণত হয়, সেই মহ।- 
ৰি ৰাল্নীকি সমিধকুশ আহরণার্থ নির্গত হইয়া রোদন- 
ন অনুলারে সীতার সন্নিধানে সম্মুপস্থিত হইলেন । 
তা তাঞাকে সন্নিহিত অবলোকন পুর্ধক বিলাপ হইতে 
ব্রত হইয়া দুষ্টিবিঘাতক অক্রু মার্জন করত তাহার 
রণে প্রথিপাত করিলেন। মহার্ধ বাল্মীকি তাহার গভ- 
ক্ষণ নিরীক্ষণ পুর্ব্বক “স্ুপুত্র প্রসব কর” বলিয়। আশীর্বাদ 
রত কহিলেন, বৈদেহি ! তোমার ভর্তা রামচন্দ্র মিথ্যা- 
[বাদে নিতান্ত গ্লুভিত হইয়া তোমীকে যে পরিত্যাগ করি- 
1ছেন, তাহা! আমি সমাধিবলে সম্যক মরগত হইয়াছি। 

) স্]  ব্তুবংশ | ৪৫ ৬ 

তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ বাঁচং রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে। 
স! মুক্ত ক্ং ব্যসনা'তিভারাঁ চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূষঃ ॥ ৬৮৪ 

নৃত্যৎ ময়ুরাঁঃ কুস্মাঁনি রক্ষাঁঃ দর্ভালুপাত্তীন্ বিজক্ঙ্থরিণ্য £। 

তগ্যাঃ প্রপন্নে সমছুঃখভাবমত্যন্তমাঁসীদ্রুদিতং বনেহপি ॥ ৬৯ ॥ 

তামভাগচ্ছক্রুদিতানুসাঁরী কবিঃ কুশোধাযুহরণাৰ বাতঃ | 
নিষাদবিদ্বাগুজদর্শনোখঃ ক্লৌকত্বমাপন্াাত যসা শোকঃ1-৭০ ॥ 

তম শর ন্নেরীবরণং প্রমৃজ্য সীতা বিলাঁপাস্থিরতা ববন্দে | 

তইস্য গুনিদেদহাদ লিজ দাশ্বীন্ সুপুত্রীশিষমিতুযুবাঁচ ॥ ৭১ ॥ 

জানে বিস্বন্টীং প্রথিধানতন্ত্বাং মিথ্যাপবাঁদক্ষুভিতেন ভর্ত।। 

ভস্মা চটির হাত টানি দেশি পিদুর্সিকেতম ॥ ৭২৪ 
ডু মং 
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এক্ষপে-তুঁমি'ভোমার পিতা. জনকেরই দেশাস্তরগ্ত নিত 
তনে সমস্থ হষ্টযাই? অতএ্ধ.: আর শোকাকুল ই 

না:রাম অ্িলোকের মহ্খ উপকার পীধন করিয়ীছে 

তিনি সত্যপ্রতিজজ ও নিরহঙৃত) কিন্তু তোমার এ 
এইবপ' গহিতাচরণ করিয়াছেন বলিয়া, হার উ? 
আমার বিলক্ষণ ক্লৌধসঞ্চার হইয়াছে । তোমার শব 
যশ্বী রাজ। দশরথ আমার প্রিয়সখ1) 'তোমার পি 
মহারাজ জনক সাধুদিগের সংসারদুঃখবিনাশক এবং 
পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্য; এই লমস্ত কারণে তোম 
উপর আমার অতিশয় দয়ার উদ্রেক হুইয়াছে। এই তে 
বনে তপস্থিগণের অধিবাসনিবদ্ধন হিংআজন্তগণ শান্ত 

অবলম্বন করিয়াছে; অতএব তুমি এস্থানে অশঙ্কিত ম৷ 
অবস্থান কর। তুমি নির্বিঘ্বে সন্তান প্রসব করিলে এই.তগে 
বনেই 'জাতকম্মাদি ক্রিয়া সমাহিত হইবে। এ ছে! 
পাপনাশক তমসার তট তাপসদিগ্নের পর্ণকুটীরে গর 
পুর্ণ রহিয়াছে। তুমি উহার সলিলে অবগাহন ও উ 

উত্ধাতলোঁকত্রযষণ্টকে২গি মত্যপ্রতিজ্ঞেইপ্যবিকণ্থনেইপি। 
ত্বাং প্ত্যবন্মাঁৎ কলবপ্রবৃতা বস্ত্েৰ মন্গার্ভরতা গ্রজে মে ॥ ৭৩। 
তবোককীর্তিঃ শ্বশুরঃ সুখা মে সতীং ভবোচ্ছেদকরঃ পিতা ডে। 

ধুরি স্থিতা ত্বং পৃতিদেবতানাং বিষ্তষ্ন যেনাঁসি মমানুকল্পাযা ॥ ৭৪ 
তপস্থিসংসর্ণবিীভসত্তে তপোঁধনে বীততঘা বাম: 
ইতো ভবিষ্যত্যনঘেপ্রশ্থতেরপতাসংস্কারমযো বিধি ভে :$ 9.8. 
অশু্যভীরাং মুনিসন্সিবেশৈঃ উমোঁহপত্রীং তমবাঁং বগাহ 1 

তত্টৈকতোৎ্মঙ্গবলিক্রিষাডি ঈন্পৎসাতে ভেমমম+ প্রসাদ 1 
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লিঃ উট দেবতার গু সমাধান পুর্বক সাতিগয় সস্ভোয 
[তত কারি এই: গ্ছানে 'ঝধিকন্যারা সময়োচিত পুঙ্গ 
দ এবং নঅকৃষট স্ছেন্রসম্থুতপন্ন গ্ুঁজোপহারিযোগ্য নীবারাদি 
্য আহরণ করত. উদারবাক্যে তোমার অন্ভিনব দুঃখ 
পনোদ্দন করিবেন । তুমি স্বপামর্থযামুকপ . জলকলস 
রা াশ্রমস্থ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বক্ষ সকল পরিবদ্ধিত করত 

নাৎপত্তির পুর্ব্বেই স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতিপালনজনিত 
তি নিশ্চয়ই অন্বৃভব করিতে পারিবে । 

| জানকী মহর্ষি বাল্মীকির এইবপ অনুগরহবাঁক্যে যথেষ্ট 
ঈ করিতে লাগিলেন। তখন তপোধন একান্ত কুপা- 

শ হইয়া তাহাকে লইয়া সায়ংকালে স্বীয় আশ্রমপদে 
মপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, স্থগেরা শাস্তভাবে বেদির 
স্বদেশে অবস্থান করিতেছে। 

| অনস্তভর অমাবস্যা যেমন অগ্নিষবাত্ত প্রভৃতি পিতৃগণের 
ক্রাবশিষ্ট শশাঙ্কের কলাকে ওষধি সমুদায়ে প্রত্যর্পণ 
রিয়া থাকে, সেইৰপ মহর্ষি তাপসীগণের হস্তে শোকার্ডা 
[তাকে সমর্পণ করিলেন । তাপসীরাও সীতার আগমনে 

পুশ্বং ফলং চার্ভবমাহরন্তোবীজঞ্চ বাঁলেষমরূউরোছি। 
বিনোদবিষ্যস্তি নবাভিষজামূ উদারবাচো মুনিকন্যকান্তবাম্ ॥ ৭৭ ॥ 
পযোঘটটরাশ্রমবালরক্ষান্ সংবর্দযস্তী স্ববলান্ুরূটপঃ | 

অসংশষং প্রক তনফোপপত্েঃ অনন্ধষএর্গতিমবাপ্সাসি ত্বম ॥ ৭৮। 
অনুগ্রহপ্রত্যন্তিনন্দিনীং তাঁৎ বাঁল্মীকিরাদাষ দশ্বার্ঘচেতাঃ। 

সাঃ মৃগামহালিদ্ভরেরিগার্থ হ স্বম়াশ্রমং শান্তমুগৎ লিলাঁষ ॥ ৭৯॥ 
ভামপর্যামসকীশাঁকদীনাৎতদাগমপরীনিযু তাঁগসীয়্।-.... 
উনারা লি বলাং দর ০০০০ 
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সাতিশয সন্ত হইলেন" অনস্তর' তীহারা' তীহাঁকেম 
: “চিত সৎকীর করিয়া সায়ংকালে বসি করিবার “নিত 

পর্কুটীর প্রদান করিলেন এবং এ ঈর্কুীরমধযো ই 
তৈলের*প্রদীপ প্রত্বালিত ও' পবিজ্র চর্দোর শা 
করিয়া দিলেন। জানকী বাল্টীকির আশ্রমে অবন্ধা 
'করিয়া তমসার সলিলে অবগাহন পুর্ববক বিশ্ুদ্ধতাঁব ঘ' 
লম্বন, বল্কল পরিধান ও বিধানামুসারে অতিথিগরণের & 
সমাধান করিয়া ভর্তা রামচন্ত্রের বংশ রক্ষার্থ বন্য ফলা 
দ্বারা শরীর ধারণ করিতে লাগিলেন । 

এদিকে লক্ষ্মণ « এখনও কি রাজার অন্তরে অমুত্ত 
উপস্থিত হইবে না” এই ভাবিয়া আকুলিতমনে রায় 
সম্মিধানে গমনপুর্ধক কহিলেন মহারাজ ! আমি আপন 
আজ্ঞানুসারে মীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিষতা 
করিয়া আদিলাম ৷ এই বলিয়! সীতা বিলাপ ও পরিছা! 
করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন জ্যের্কের 'নিকট তাহাও ঘা 
কল কহিলেন | রাম তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া পৌষমা! 
নীহারবর নিশানাথের ন্যার সহস! অনর্গল বাম্পক্গল বি 

তা ইজ,দীন্সেহকতপ্রদীপমাস্তী্দমেধ্যাজিনতপ্পম্তঃ | 
তস্য সপর্য্যানুপদং দিনান্তে মিবাঁসহেতোঁকটজং বিতেকঃ1% 

তত্রাভিবেকপ্রফতা বসন্তা প্রযুক্তপুজা বিধিনাতিথিভ্যঃ। 
বন্যেন সা বলকলিনী শরীরং পতুযুঃ প্রজীসন্ততযে বভার | ৮২ 

অপি এড়ুঃ সান্শষোঁধ্ধুনা জ্যাৎ কিমুৎস্কেঃ শক্রজিতোইপি হা 
শশংস সীতা পরিদেবদান্তমনঠিতং উর রি | 
বভুব রাঁমঃ সহসা সবাম্পঃ ভুবারব্ষীব সহষযচক্তীঃ], 

, কোৌলীনভীতেম হরির মতি নৈদেহানতি!: 'মনপ্তঃ॥ ৮৪। 
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নি করিতে .লাগিেন.।. তিনি: লোকাপবাদে ভীত হইয়া 
তাফে্মাবাস-, হইতে নিক্কাসিত. করিয়াছিলেন, কিন্তু 
ীজ:তাহারনঅস্তর হইতে কিছুমাত্র অন্তরিত হন নাই | 

অনভ্তর.রজোগুণ বিনিমুক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের রক্ষণা- 
বক্ষণে সতত জাগবক ধীমান্ রামচন্দ্র স্বয়ংই শোক সংবরণ 
রিয়া ভ্রাতৃসাধারগতোগ্য অতি সমৃদ্ধ রাজ্য শাসন করিতে 
শাগিলেন। এই ৰ্ূপে তিনি লৌকাপবাদতয়ে ভীত হইয়। 
তিব্রতচারিণী জনকনন্দিনীকে পরিত্যাগ করিলে রাজ- 
্ষমী নিঃসপড়্ী হইয়াই যেন তীহার বক্ষস্থলে পরম স্খে 
বহার করিতে লানিলেন। 

এদিকে রাম লীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নি 

ণিগ্রহণ করেন নাই এবং সীতার প্রতিকৃতি বামপার্ছে 
পন রুরিয়! যক্ঞানুক্ঠান করিয়াছেন, সীতা লোকমুখে এই 
থা শ্রবণ করিয়। দুর্ণিবার ভর্ভূপরিত্যাগদুঃখ অতিকষ্টে 
হ্য করিতে লাগিলেন। 

ৃ নিগৃহ শোঁকৎ স্বযমেব ধীমাঁল্, বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাঁগরকঃ | 
জভ্াতৃমাধারণভোগমৃদ্ধং রাজ্য রজোরিক্তমনাঁঃ শশাস ॥ ৮৫ ॥ 

তামেকভার্ধ্যাং পরিবাদভীরোঃ জাধীমপি ত্যক্তবতো নৃপস্য। 

বক্ষম্যসজ্ৰউ সুখং বসন্তী প্রীজে সপত়ীরহিতের লঙ্গমীঃ ॥ ৮৩ | 

: সীতাৎ হিত্বা দশমুখরিপুর্নোপযেমে যদম্যাং 

তন্যাঁএৰ প্রতিকাতিনখো বত ক্রুভুনাঁজহার | : 
্বত্ান্তেশ শ্রবৰণবিষষপ্রারপিণা 'ভেন ভরত, 
সা ছর্বারং কথমপি পরিত্যাখছুং খহ্ বিষেছে ॥৮৭॥ 

ইতি সব াকান্যে কাঁিদাসনত) সীতাপরিত্যাগে! 
এ + মাম চুদরশিঃ: সর্গঃ- ৮1৭ | 
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.. এইরূপে মহারাজ রামচনর জানকীকে.. পরিত্া। 

করিয়া কেবল সাগরান্বরা বস্ুদ্ধরাকে প্রতিপালন, করি 
লািলেন। একদা যযুনাতীরবাসী মহর্ষিগণ নিশাচর ঝ 
ণের উপদ্রবে, যাগযজ্ঞ প্রতিহত হওয়াতে আশ্রয়লাতা 

শরণাগতগ্রতিপালক রামের সন্নিধানে সন্তুপস্থিত হই 
লেন। তীহার! রামচন্ত্রকে বিপন্মের রক্ষক জানিয়া সব 
তেজঃপ্রভাবে এ রাক্ষমকে তন্মসাৎ করেন নাই? য্ 
রক্ষার নিতান্ত অসন্ভাৰ উপস্থিত হয়, মেই.সময়েই তাহার 
অভিশাপ্ৰপ আস্ত্র গ্রহণ করিয়া তপস্যার ব্যয়সাধনে প্র 
হন।. মহীর্পাল.রাম নিশাচরকৃত উপদ্রবের প্রতিক 
করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। 
ইহা প্রসিদ্ধই আছে, ভগবান বিকুঃধর্মরক্ষা্ঘই ভূতলে আর 
ভূত, হইয়াছেন। তখন মহ্র্ষিগণ মহারাজ! এ রাঙ্কা 

কতনীতাঁপরিত্যাঁগঃ ল রত্বাবীমেখলাম্ | 
বুভুকে পৃথিবীপাঁলঃ পৃথিবীমের কেবলাঁম্ | ৯৪॥ 

লবণেন বিলুপ্তেজ্য। স্তামিজজেণ তমভ্যয়ুঃ |. 

মুনযো যমুনাভীজঃ-শরপ্যৎ শরণার্থিনঃ ॥ ২৪. 
অবেক্ষ্য রামং তে তশ্মিন্ ন প্রজহঃ ব্যতেজসা |. 

্রাণাভাবে হি শাপাঙ্জঃ কুর্বস্তি তপসো ব্যযম্- 1 ৩॥ 
প্রতিগশ্রাৰ কারস জেত্যো বষিপ্াতিা। | 
রদসংর্পাব পররক্িতুঁ কিশোর: 18 |. 
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তান্ত দুর্জব, সে যখন, ছল পরিষ্ঠাগ পুর্ব শুন্যহস্তে 
কিবে, তখনই তাহারে আঁক্রমণ করিবেন । এই ঘলিয়া 
পের বধোপায় নির্দেশ করিয়া দিলেন । 
। অনন্তর রামচন্দ্র শক্রবিনাশনিবন্ধন শক্রঘ্বের নাম 
ধক করিবার নিমিত্তই যেন তাহারে মহর্ষিগণের হিতসা- 
র্থআদেশ করিলেন । যেমন বিশেষ শাস্ত্র সামান্য শান্ত্রকে 
তিহত করিতে পারে; সেইকপ রঘুবংশীয়দিগের মধ্যে যে 
ই হউক না কেন, শক্রবিনাশে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই । 
' তখন শক্রঘ্ব অথজ রামের আশীর্বাদ প্রতিগ্রহ করিয়! 
ঠারোহণ পুর্ব্বক বিকসিত কুস্বমের মধুরগন্ধে আমোদিত 
নন সকল অবলোকন করত নির্ভয়ে গমন করিতে 
গিলেন । অধ্যয়নার্থ ধাতুর পশ্চাদ্বত্ত্ব অধিশব 
মন অভিধেয়ীর্থ সিদ্ধ করিয়। দেয়, সেইবপ সৈন্যমণ্ডলী 
মের নিদেশানুসারে কার্য্যসংসাধনার্ঘ শক্রঘ্বের পশ্চাৎ 
ৎ গমন করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ রথের অগ্ররে 

গ্র গমন পুর্বক তেজস্থিপ্রধান শত্রপ্নকে পথ্প্রদর্শন 
বলাতে শক্রত্ন রথাগ্রষায়ী বালখিল্যগণকর্তৃকনি দি 

তে রামাষ বধোঁপাষমাচখ্ুুর্বিবুধদ্বিষঃ | 
হুর্জযো লবণঃ শুলী বিশ্বুলঃ প্রার্থাযতামিতি ॥ ৫ | 
আদিদেশাথ শক্রত্বং তেবাং ক্ষেমাঁয রাঘবঃ | 
করিষ্ক্সিব মামাঁস্য বথার্থসরিনি গ্রহ্থাহু ॥ ৬॥ 
ষঃ ফণ্চন রধুর্ণা হি পরমেকঃ পরস্তপঃ (. 
অপর্াদ-ইবোওসর্খং ব্যাবর্তপ্রিতুমীশ্বরঃ ॥ ৭8. 

_ অগ্রজেন প্রযুক্তাঁশী স্ততো, দাঁশরথী রথী। 
যষে। বজস্থুলী; পশ্যম পুস্পিতাঃ সুরতীরভীঃ ॥ ৮ | 
রাষাদেোশাদন্ুগতা সেনা. তয়্যার্থসিদ্ধষে | 
পশ্চাদধ্যষনার্থস্া ধাতোরধিরিবভিবিৎ ॥ ৯৪ 



8৬০ | 'রঘুরাগ। নুহ 

পথ প্রচণ্ড মর্তগুমগুলের' নায়. ছি তা, ধা 
করিলেন 1: ২:০৯, এটা এ: 7 

গমনকালে নি ৭ শিবা রী 
তখন: শক্রত্ব- মহর্ষি বাল্মীকির 'তপোবনে .প্রবিষ & 
লেন। মৃর্গেরা হার, রথের ঘর্ষঘর শব্দ শ্রবণ, পুর্ব 
গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া রহিল | : মহর্ষি বালী 
শত্রঘ্নকে সমুপস্থিত দেখিয়া! তপঃগ্রভাবলব্ধ উত্কৃষ উ 

চাঁর দ্বারা যথোচিত অর্চনা, করিলেন। শত্রুদের বা 

সকল পণগমনক্লেশে একাস্ব্লাস্ত ও পরিশ্রান্ত হওয়া] 

বিশ্রাম করিতে লাগিল ।. 

এদিকে গর্ভিণী জনকনন্দিনী টিসি অর 

যেমন সমগ্র কোষ ও দণ্ড প্রসব করে, সেইৰূপ ছুইটি গু 
প্রসব করিলেন । স্থৃমিত্রাতনয় শক্রতন ক্্ঠ ্রাতার পো 
পত্তি সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া প্রান 
কালে তপোধনকে কৃতাগুলিপুটে আমন্ত্রণ ও ডি 

রথে আরোহণ পুর্ববক প্রস্থান করিলেন। 

আঁদ্িষ্টবর্ঝ্স মুনিভিঃ স চ্চ্হ্তপতাঁং বরঃ | 

বিররাঁজ রথগ্রস্টৈর্বালখিটল্যরিবাংশুমান্ | ১০ 

তস্য মার্ঁবশাঁদেকা বু বসতির্ধতঃ | 
রথস্বনোঁৎকণ্ঠমৃগে বালীকীষে তপোঁবনে | ১১॥ 

তমৃষিঃ পুজষামাঁস কুমারং ক্লাম্তবাহনম্! 

তপঃপ্রভাবসিদ্ধাভি বিশৈষপ্রতিপত্তিভিঃ ॥-১২॥ 

তদ্যামৈবান্য যানিন্যা মস্তর্ত্বী প্রজাবতী | ০, 

 সুতাবস্ছত অল্পন্গে কোশদওাবিব ক্ষতি: ॥ ৯৩ 

সন্তানশ্রবণাত্তণীতুঃ সেখশিত্রিঃ সেলস |. 

প্রাঞ্জনিযুদনিমামন্তর প্রাতধুকিরথো বো ॥ ১৪ 



সর্গ ] রখ্ধুবংশ। ও ৪৬৯. 

অনন্তর তিনি বহুদুর অতিক্রমণক্রিয়া লবণের নগরী 
পয্বে সম্ুপক্থিত হইলেন। কুভীনসীতনয় লবণও অরণ্য 
তে রাজকরের ন্যায় প্রাণিসমুহ গ্রহণ পুর্ব প্রত্যাঁ- 
ন করিল ॥ উহার বর্ণ ধূমের ন্যায় ধু, কেশপাশ অগ্মি- 
[ার ন্যায় পিক্রল ; উহার কলেবর হইতে অনবরত বসা- 
নির্গত হইতেছে এবং রাক্ষসগণ উহার চততুর্দিক্ বেন 
য়া রহিয়াছে । উহ্বারে নিরীক্ষণ করিলে ধুমাকুল স্বালা- 
ল বসাগদ্ধবাহী গৃধ্গণপরিরত জঙ্কম শ্মশান পাকের 

য় বাঁধ হইয়! থাকে । 
খন লব্্ণানুজ শক্রঘ্ব ুলপরিশ্বন্য রাক্ষস লবণকে প্রাপ্ত 

পা অবরোধ + করিলেন) যাহারা রন্ধু অনুসন্ধান 
ক শক্রকে প্রহার করিয়া থাকেন, জয়লন্ষমী তাঁহাদিগের 
খীন হয়, সন্দেহ নাই। অদ্য এই মৃগ মহিষ প্রভৃতি 
জ্য দ্রব্য আমার জঠরকোবের তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ 
ব না, বিধাতা এইৰপ পর্যালোচনা করত ভীত হই- 
? যেন, ভাগ্যবছলে তোমাকে এই স্থানে উপস্থিত করিয়া- 

স চ প্রাপ মধৃপত্বং কুক্তীনপ্যাঁশ্চ কুক্ষিজঃ | 

বনাঁৎ করমিবাদাঁষ সত্বরাঁশিমুপস্থিতঃ ॥ ১৫ 2. 

ধূমধূতো বসাগিস্কী ভ্বাঁলাবভ্রুশিরোঁকহঃ | 

ক্রব্যান্গাণপরীবারশ্চিতাঁপ্নিরিব জঙ্গমঃ | ১৩ 

অপশুলৎ তমাঁসাদ্য লবণৎ লম্মনণাুজ£ | 

করোঁধ সংমুখীনো হি জো র্ূপ্রহারিণাম্ ॥ ১৭ ॥ 

নাতিগর্ধযাগ্ুমাঁলক্ষ্য মত্কুক্ষেরদ্য ভোঁজিনম, | রর 

দি ত্বমসি মে ধাঁ ভীতেনেবোঁপপাদিতঃ ॥ ১৮1 



8৭5. . রঘুবংশ। [১1 

ছেন, লবণ শক্রঘুকে এই বলিয়া,তয় প্রদর্শন পুর্ববক তাহা; 
মংহার করিবার বাসনায় এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ, মুস্তান্ত; 
ন্যায় অনায়াসে উৎ্পাটন.করিল। সুমিত্রাতিনয়শক্রুয়্ শা 
শরনিকর দ্বারা লবণনিক্ষিপ্ত বৃক্ষের মধ্যস্থল দুই খণ্ড ক 

ফেলিলেন। তখন এ বৃক্ষ স্বয়ং শক্ঘ্বের দেহে নিপতি 
হইতে সমর্থ হইল না উহার পুষ্পপরাগ বাযুবেগে তায 
কলেবর স্পর্শ করিল। অনন্তর লবণ শক্রঘ্বের প্রতি কতা 
স্বতন্ত্র টির ন্যায় বুহৎ এক প্রস্তর নিক্ষেপ করিল । শব 
এন্ডাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া লবণনিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ড কানু 
অপেক্ষাও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 

অনন্তর নিশাচর লবণ দক্ষিণ বান, উদ্যত ক 

একমাত্র তালরৃক্ষসম্পন্ন প্রলয়পবনচালিত পর্ক 

ন্যায় ধাবমান হইল। শক্রঘ্ব তাহাকে মহাবেগে অ। 
করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবান্ত্র দ্বারা তাহার হৃদয়দেশ বি 
করিলেন । সেও' বিদ্বহ্ৃদয় হইয়া তত্ক্ষণাৎ তু 
নিপতিত হইল। উহার পতনবেগে পুথিবী বিকশ্পিঃ 
আশ্রমবাসীদিগরের কম্প অপনীত হইল। 

ইতি জন্তজ্া শত্রমৎ রাঁক্ষসম্তজ্জিঘাংসযা | 
প্রাংশুযু্পাঁটযামাঁস মুস্তাস্তঘ্বরিব দ্রুমমূ ও ১৯ 
সৌমিত্রের্শিশিউতর্বাপৈরন্তরা শকলীরুতঃ 
গাত্রং পুষ্পরজঃ প্রাপ ন শাঁখী হী ॥ ২০। 
বিনাশাত্তসা বৃক্ষস্য রক্ষত্তন্মৈ মহোপলম্ । 

- প্রজিঘাঁয ক্ৃতান্ত্য মু্টিং পৃথগিৰ স্থিতমূ 1২১ | 
এক্সমন্ত্রমুপাদাঁয শক্রয্েম স তাঁডিতঃ। 
সিকতাত্বাঁদপি পরাঁং প্রপেদে পরমাণ্ভাম্ ॥ ২২॥ 
তমুপাঁজ্রবন্ছুদ্যম্য দক্ষিণ দোর্সিশাচরঃ | 
একতাঁল ইবোঁৎপাঁতপবনপ্রেরিতে। গিরি£॥.২৩॥ 
কাঁষেন পত্রিণা শক্রঃ স ভিন্হ্ৃদযঃ পতন: ৭ 
অনিনাষ ভুবঃ কম্পং জাযা্রবানিদাম্ ॥ ২৪ ॥ 



দর্গ ] রখুবংশ। ৪৭১ 

'অনন্তর সেই নিহত রাক্ষমের উপর পক্ষি্ণ এবং 
প্রতিদ্বন্ধী শক্রঘ্বের মস্তকে দিব্য পুষ্পরৃষ্টি নিপতিত 

ত লাঞ্সিল |. এইক্পে মহাবীর, শত্রত্ব লবণকে 
হ্ন্ু করিয়া মেঘনাদবিন্বাশক মহাবল : পরান্রান্ত 

দ্ণের সহোদর বলিয়া আপনাকে অনুমান করিলেন । 

নস্তর  মহর্ষিগণ শক্রত্মের বলবীর্ষে্ কৃতকার্ধ্য হ্ইয়। 
হার ন্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। শক্রপ্ন তাহাদের মুখে 
াপনার প্রশংস। বাক্য শ্রবণ করিয়া! বিক্রমপ্রভাবে উন্নত 

গ্ককে লজ্জায় অবনত. করিলেন । 

অনন্তর সেই পুরুষকারসম্পন্ন বিষয়নিস্পৃহ প্রিয়দর্শন 
যমুনার উপকূলে মধুর! নামে এক পুরী নির্মান করি- 

ন। উৎকৃষ্ট রাজগুণে পৌটরজন দিগের এশর্ধ্য সমধিক 
রিবপ্মিত হওয়াতে বৌধ হইল যেন, দেবলোক হইতে 
তিরিজ্ত জন আহরণ পুর্র্বক তথায় উপনিবেশিত হইয়াছে। 

্ত্ব সেই মথুরা নগরীতে প্রাসাদে আরোহণ পুর্বক স্ববৃর্ণ- 
[চিত অবনীর বেণীর ন্যায় চক্রবাকমিথুনসমান্তীর্ণ যসুনাকে 
ম্দর্শন করিয়। সাতিশয় আীতিলাভ করিতে লাগিলেন । 

বষসাঁং প্ক্তবঃ পেতু হুতস্যোপরি বিদ্বিবঃ | 
তগুপ্রতিদ্বন্িনো মৃর্ধি, দিব্যাঃ কুন্থমরষ্টঘঃ ॥ ২৫ | 
সহত্বা লবণং বীরজ্তদ! মেনে মহেখজসঃ। 
ভ্রাতুঃ মোদর্যযমাআ্নমিজ্্রজিদ্ধধশেবভিন$৭। ২৬ ॥ 

তল্য সংগ্তযমানজ্য চরিতাঁর্থজ্তপন্ৰিভিঃ |. 
শুধ্টুতে বিক্রমোঁনগ্রহ ত্রীভৃযাঁকসতহ শিরঃ ॥ ২৭ ॥ 
উপকূল স কাঁলিন্যাঃ পুরীং পৌঁকঘভ়ূষণঃ 1 | 
নিমর্প্দমে নির্দমমোইির্থেষু মধুরাঁৎ মধুরাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥ 
ঘা সেখরাজ্যপ্রকাঁশীভির্ভেঠ পেখরবিভুতিভিঃ | 
স্বর্গাভিয্যন্দবমনং ফত্বেবোপনিবেশ্পিতা ॥ ২৯ ॥ 
তত্র সৌঁধগতঃ পশ্যন্, ষসুনাঁৎ চক্রবাঁফিনীমূ,। 
ছেমভক্তিম্মতভীং ভূমেঃ প্রবেণীমিঘ, পিত্তিষে ॥ ৩০ ॥ 



দহ যুব । [.১৫%। 
_এএপ্দিকে দশরখ শু জনকের প্রিয়সখা মন্ত্রী র্যা 
বালি দশরথ ও জনকের প্রতি: প্রীতি নিবন্ধন রিধানাম 
সারে জানকীর দুই পুজ্রের জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পদ 
করিলেন এবং কুশ ও লব (গোপুচ্ছলোম) দ্বারা এ দু 
শিশুর গভক্লেদ মান্ষ্িত করিলেন বলিয়া উহাদের নাম কৃ 
ও লব রাখিলেন। অনন্তর করি বাল্মীকি জানকীতনয়্য়ে 
শৈশবাবস্থা' অতিক্রান্ত হইলে উহাদিগকে বেদ ও বেদা? 
অধ্যাপন পুর্বক কবিতার প্রথমসোপান স্বৰপ স্বর 
রামায়ণ কাব্য অধ্যয়ন করাইলেন | কুশ ও লব জনন 
জানকীর সন্ম,খে রামের রমণীয় চরিত্র গ্রাণ করত তীহার 
বিচ্ছেদ ছুঃখ কিকিৎ সন্কৃচিত করিয়া দিলেন। 
* এদিকে গাহপত্য প্রভৃতি অগ্নিত্রয়ের নায় তে 

ভরত, লক্ষ্মণ ও শক্রঘ্নের ছুই দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। জে 
প্রিয় শক্রত্ব গ্রভৃত শাল্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন শক্রঘাতী ও স্তবাই 
নামুক আপনার দুই পুত্রকে মথুর! ও বিদিশায় অভিযিতত 
করিলেন । পরে তাহার আতিথ্য. সৎকার করিবার 
নিমিত্ত পাছে বাল্মীকির তপ ক্ষয় হয় এই আশঙ্কা! 

সখ দশরথস্যাঁপি জনকম্য চ মন্ত্রকূৎচ। 

সঞ্চক্কারোতযত্রীত্যা মৈথিলেষেং যথাঁবিধি ॥ ৩১ ॥ 
ন তে কুশলবোশ্মু উগর্ভরেদেখ তদাখ্যিযা। 
কবিঃ কুশলবাঁবেব চকাঁর কিল নামতঃ ॥ ৩২ ॥ 

সাজঞ্চ বেদমধ্যাপ্য কিঞ্িছুতক্রাস্তশৈশবে1৭ 
,স্বক্কৃতিং গাপযামাঁস কবিপ্রথমপদ্ধতিম্.॥ ৩৩ | 
রামজ্য মধুরং বৃত্ত গায়ন্তে মাতুরগ্রতঃ। 
তদ্বিযৌগব্যথাং কিঞ্চিৎ শিথিলীনক্রুতুঃ সত ॥ ৩৪। 
ইতরেহপি রঘোর্ববংশ্যা জ্্যস্ত্রেতাপ্রিতেজসঃ| 
তদ্যোগাঁৎ পতিবত্ীষু পতীষাঁপন্ স্থিশ্নেবঃ | ৩৫ ॥ 
শত্রঘাতিনি শক্রয়ঃ সুবহে চ বহুশ্রতে। 
ধুরাবিদিশে সুম্বোরিদধে পূর্বাজোৎসুক: ৩৬ ॥ 



সঙ্গ | রঘুবংশ। ৪৭৩ 
স্থানে জানকীতনয়যুগলের স্কীতশ্রবণে হরিণকুল 
হইয়া .আছে সেই আশ্রমপদ অতিক্রম করিয়া 

নকরিলেন। টু 

অনস্তর নেই জিতেন্ত্িয় শত্রত্ব তোরণাদি পরিশোভিত 
ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। পেখরজনেরা লবণ রাক্ষসকে 
শ করিয়া আগমন করিলেন বলিয়! তাহাকে অত্যন্ত 

রবের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে তিনি সত্য- 
লী পরিবেষ্টিত সীতাপরিত্যাগনিবদ্ধন একমাত্র পৃথি- 
রই পতি রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়। তাহার 
ণে প্রণিপাত করিলে দেবরাজ ইন্দ্র যেন কাল- 
মিবধে প্রীত হইয়া উপেন্দ্রকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন 
ইৰপ তিনি লবণান্তক শত্রঘ্নকে অভিনন্দন করিতে লাণি- 
ন। .পরে শক্ঘ্ব রামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সমস্ত 
গল সংবাদ নিবেদন করিলেন। আদিকবি বাল্মীকি 
্₹ং আনিয়। রামচক্দ্রের হস্তে কুশ ও লবকে সমর্পণ করি- 
নএই জন্য তিনি অগ্রে শক্রঘ্নকে পুজোৎ্পত্তি সংবাদ 
মের কর্ণ গোচর করিতে প্রতিবেধ করিয়াছিলেন। শক্রঘ্বও 

ভূষস্তপৌব্যঘে মাভৃদ্বাল্সীকেরিতি সোঁহত্যগাঁৎ | 

মৈথিলীতনযোদ্গীতনিঃস্পন্দমৃগমাঁশ্রমম্ | ৩৭ ॥ 
বশী বিবেশ চাঁযোধ্যাঁৎ রথ্যাঁনংস্কারশোভিনীমূ। 
লবণস্য বধাঁৎ পৌরৈরীক্ষিতোতত্যন্তগেঠরবম্ & ৩৮ ॥ 
স দদর্শ সভামধ্যে সভাঁসস্ভিকপস্থিতম্ | 

রাঁমং সীতাঁপরিত্যাগাদসামান্যপতিৎ ভুবঃ 7৩৯ ॥ 
তমভ্য নন্দ, প্রণতং লবণীস্তকম এ্রঁজঃ | 

কাঁলনেমিবধাঁৎ প্রীত স্তরাধাঁড়িব শান্দিণিম্ ॥ ৪০ | 
স পৃষ্টঃ সর্ধবতো বার্তমাখ্যন্্রাজ্ছে ন সম্ততিম্. 
এত্যপ্পবিষ্যতঃ কাঁজে কবেরাদ্যস্য শাসনাৎ ॥ ৪১ 



888 চা বযুবংশ। [কয 

তাহার শাসনানুসারে তৎকালে সী ০ গোপন করি 
রাখিলেন। 

' অনন্তর একদা জনপদবামী এক ব্রাহ্মণ অযোধ্যা 

গতি রামের দ্বারদেশে অপ্রাগ্তমৌবন এক শিশু সন্তান 
ক্রোড়ে লইয়া আর্তস্বরে ক্রন্দন করত কহিতে লাগিল 
বঙ্গস্থীরে ! তুমি রাজা দশরথের হস্ত হইতে পরিভ্র্ী। 
রামের হস্তে নিপতিত হইয়া? সাতিশয় ক্রেশ প্রাপ্ত হইজে 
এবং তোমার অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে 
তখন রক্ষক রাম ব্রাহ্মণের পুত্রমরণৰপ শোক'কারণ অব 
গত হইয়া" সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। কারণ অকা? 
মৃত্যু রাঙ্ঞা ইক্ষাকুর জনপদ স্পর্শ করিতে পারে নাই! 
অনন্তর তিনি সেই শোকসন্তপ্ত ব্রাহ্মণকে মুত 

কাল অপেক্ষা করুন? এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূ 
কতাস্তকে পরাজয় করিবার অভিলাষে কুবেরযান পু 
ককে ম্মরণ করিলেন। পুষ্পকও স্মৃতিমাত্রেই তথায় সমু 

স্থিত হইল। তখন রামচন্দ্র অস্ত্র শত্ত্র গ্রহণ ও পুণ্গ 

আরোহণ পুর্ববক প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে গমন করিতে 
অথ জাঁনপদো বিপ্রঃ শিশুমপ্রাপ্তযেঠবনম.! 
অবভার্ধ্যাঙ্কশয্যান্ছং দ্বারি চক্রন্দ ভূপতেঃ ॥ ৪২ ॥ 
শোঁচনীযাঁনি বস্গুধে যা ত্বং দশরথাঁৎ চ্যুতা। 
রাঁমহুস্তমন্প্রীপ্য ক্টাঁৎ ক্টতরং গতা ॥ ৪৩ ॥ 
শ্রত্বা ত্য শুচো হেতুং গোপ্তা জিহ্াষ রাঁঘবঃ | 
ন হাকাঁলভৰো মৃতুরিঙ্ীকৃূপদমস্পশৎ ॥ 8৪ ॥ 
স মুহূর্তং ক্ষমস্ৰেতি স্িজমাশ্বাপ্য চুঃখিতম্। 
যাঁনং লম্মার কৌবেরং বৈবস্বতজিগীষবা! ॥ ৪৫ | 
আঁত্তশক্্রস্তদধ্যান্য প্রস্থিতঃ স রদ্ুদ্বহঃ। 
উচ্চচর পুরস্তস্য গুঢ়রূপা সরগ্মতী ॥ ৪৬॥ ... 
রাজন্ প্রজান্ু তে কশ্চিদপচর প্রবর্তন |. 

| কে এশমধে ভবিভাঁমি তি: কৃতী | 8৭॥ 
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রিতে « মহারাক্গ ! আপনার গ্জামণ্ডপী মধ্যে ধর্ম ব্যনতি- 
র সমুপস্থিত হইয়াছে, আপনি সবিশেষ অনুসন্ধান পুর্ব্বক 
হার শান্তি-বিধান করুন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ কৃত- 

র্ধ্য হইবেন” এইৰপ এক দৈববাণী তাহার কর্ণপ্েনচরে 
বি হইল। তখন তিনি এই বিশ্বস্ত. বাক্যে সম্পুণ নির্তর 
রিরা চাতুবর্ণের ধর্মাবিকার অনুসন্ধান করিতে করিতে 
দখিলেন, এক ব্যক্তি অতি কঠোর তপোনুস্তান পুর্ব্বক 
মধোমুখে বক্ষ শাখায় লম্বমান হইয়া ধুমপান করিতেছে 
নয়স্থ হুতাশনের ধুমপ্রভাবে গুহার লোচনযুগল তাত্রবর্ণ 
ইয়। গিয়াছে। 

অনন্তর রামচন্দ্র তাহার সন্নিহিত হয় জিজ্ঞাস! 
টরিলেনঃ ওহে তাপস! তোমার নাম কি এবং তৃমি. 
কান্ বুংশেই বা সমুত্পন্ন হইয়াছ ? ধূমপারী তপম্বী কহিল 
হারাজ ! আমার নাম শম্বুক, আমি শুদ্রবংশে উদ্ভূত 

ইয়। স্বর্গলাভার্থ এইবপ তপোন্ুম্তান করিতেছি । তখন 
নয়ন্তা রামচন্দ্র শুদ্রত্ব নিবন্ধন উহার তপস্যায় অধিকার 
নাই এবং উহ্বার.এই পাপেই প্রজাদিগের দুঃখ উপস্থিত 

ইইয়াছে ইহ? অবধারণ করিয়া উহার শিরশ্ছেদনার্থ শস্ত্ 

হণ করিলেন এবং নিম়স্ছ হুতাশনের স্ফুলিক্রে যাহার 

ইত্যাঁগুবচনাদ্রামে! বিনেষ্যন' বর্ণবিক্রিযাঁম.। 
রঃ পপাঁত পত্রেণ বেগনিক্ষম্পকেতুনা 1 ৪৮ | 

ভিতাআক্ষিং বক্ষশাঁখাঁবলন্বিনম | 
ক্চিদৈক্ষণাক স্তপস্ন্তমধোমুখম্ ॥ ৪৯ ॥ 

পৃইনামানযো রাঁজ্ঞা সকিলাঁচষ্ট ধূমপঃ | 
আত্মাঁনৎ শম্বুকং নাম শ্ুুদ্রং শ্রেপদার্থিনমূ ॥ ৫০ ॥ 
তপস্যনধিকারিত্বাঁৎ প্রজানাং তমঘাবহুম | 
শীর্চ্ছেদ্যৎ পরিচ্ছিদ্য লিষস্তা শত্ত্রমাদদে ॥ ৫১ | 
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শ্শ্রজাল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, নীহারক্লিষ্টপরাগ প্বক্ে 
ন্যায় সেই মুখমণ্ডল কমাল হইতে নিপাতিত করিলেন। 
তখন শুন শহ্বুক অনধিকার ' দুষিত তপস্যা দ্বারা যে গ্ি 
প্রাপ্ত. ₹ইতে সমর্থ হইল না রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক এইৰণে 
দণ্ডিত হইয়া সেই সঙ্জাতি লাভ করিল । 

অনন্তর রঘুনাথ অবিলম্বে তথা হইতে প্রতিনিবত্ত ₹ 
লেন। শরৎকাল যেমন চন্দ্রের সহিত মিলিত হয় নেই, 
ৰপ তিনি পথিমধ্যে তেজস্বী মহর্ষি অগন্ত্যকে দর্শন করি 
তাহার সহিত সমাগত হইলেন। মহর্ষি অগন্ত্য সমুদ্রে 
নিঃশেষে পান করিলে সমুভ্র.স্রগণের গ্রহণযোগ্য আত্ম 
মোচন মুল্যের স্বৰূপ যে অলঙ্কার প্রত্যর্পন করিয়াছিল, তাধ 
রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। রাম জানকীর কণালিকন- 
লাতে বঞ্চিত হস্তে অগস্তযদত্ত অলঙ্কার ধারণ পুর্ব 
প্রত্যাগমন করিলেন। তীহার আসিবার পুর্বে মূ 
্রা্মণ কুমার জীবিত হইলেন। 'তখন ব্রাহ্মণ অগ্থে পু্তবে 

স তত্বক্ত,ং হিমক্লিষ্টকিঞ্টলকমিব পক্কজমূ। 
জ্যোতিষ্কণাঁহতশ্মশ্রু কণ্ঠনাঁলাঁদপাঁতষণ্ড | ৫২ | 
কতদওুঃ ন্যয়ং রাজা লেভে শৃদ্রঃ সতাঁং গতিম্ | 
তপন ছুশ্চরেণাঁপি ন স্বমার্গবিলিঘন! ॥ ৫৩ ॥ 
রঘুনাথোপ্যগস্তযেন মার্সন্দর্শিতীত্বনা | 
মহোঁজনা সংযুফুজে শরতকাঁল ইবেন্দুনা ॥ ৫৪ | 
কুভতধোঁশিরলঙ্কাঁরং তিন দিব্পরিএহম্ | 
দদৌ দর্তংসমু্রেণ পীতেনেবাত্মনিষ্কষম্ ॥ ৫৫1 
ত'দইস্মখিলীকগনিরব্যাপারেণ বাঁছনা। 
পশ্চানিব তে রান; গ্রাকরা্র্থিজাত্বজঃ ॥ ৫৩৪ 

৮ 



| অর্থ] রঘুবংশ। ৪৭৭ 

লেবর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া রামচক্র্ের যখোচিত 
“্দা করিয়া" ছিলেন এক্ষণে আবার পুজ্রকে পুনজর্শবিত 
[খিয়। সেই ক্কৃতান্তাভয় নিবারকের স্তব করিতে লাগিলেন । 

' অনন্তর, রামচন্দ্র বক্জানুস্তান পুরর্বক এক অশ্ব পরি- 
যাগ করিলেন | ন্তুগ্রীবপ্রভৃতি বানর, বিভীষণাঁদি 
ক্ষদ ও অন্যান্য ভূপালগণ মেঘ যেমন শস্যের উপর 
রি বর্ষণ করে সেইৰপ রামচন্দ্রকে অজ উপহার প্রদান 

রিতে লাগিলেন মহষিগণ নিমক্ত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিক 

ইতে আগমন করিতে প্ররত্ত হইলেন । তৎ্কলে কেবল 
লোক হইতে নহে জ্যোতির্ময় লোক সকল পরিত্যাগ 
রিয়া তপন্বীরা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন । 
ইার! দ্বারচতুকউগ্নকপ মুখসম্পন্ন অযোধ্যার প্রান্তভাগে 
বস্থান করাতে উহা ব্রহ্মার মূর্তি যেমন লোক সকল সৃষ্টি 
রিয়া তগুক্ষণা্ শোতা প্রাপ্ত হইয়া! ছিল সেই ৰপ কুশো- 
হত হতে লাগিল । যখন ভার্ধ্যান্থরপরিগ্রহপরাস্তথ রাম- 
্ব প্রাগ্বংশ নামক যজ্ঞ শালায় বাস করিয়া সীতার হিরম্ময়ী 

তসা পুর্ববোদিতাঁৎ নিন্দাঁং দ্বিজঃ পুরসমাঁগিতঃ | 
স্তত্যা নিবর্তষামাঁস ত্রাতুট্ববস্বতাঁদপি ॥ ৫৭ |: 
তমনুরাঁষ মুক্তাঁশ্বং রক্ষঃকপিনবেশ্বরাঁঃ | 

মেঘাঁঃ শস্যমিবাস্তোভি রভ্যবর্ষম পাঁধনৈঃ ॥ ৫৮4 

দিশভে। নিমন্ত্রিতা স্চৈন মভিজগা, শ্হর্যবঠ | 1৫৯ ॥ 

ন ভেঠমান্যের বিঞ্যালি হিত্বা জ্যোতির্দধান্যপি ॥ 

উপশল্যনিবিষ্টৈত্তৈ শ্চতুদ্বরমুখী বভেখ। 
অযোধ্যা স্যউলোকেব সদ্যং পৈভাঁনহী তনুঃ ॥ ৬০ ॥ 
লাধ্যস্তাগোহপি উবদেহায পত্যুঃ প্রাপ্থংশবাসিনঃ | 
অনল্যজালেঃ উসবাঁসীৎযন্মজ্ছিবাঁহিরন্মবী ॥ ৬১ । 



৪4৮ রহুংশ। [%1 
 গ্ুৃতিমূর্তিকেই ভ্ার্যাকপে রুপ্পন। করিলেন তখন তৎ, 
কৃত পরিত্যাগ দীতার শ্লাঘনীয় হইয়া উঠিল |. .,... 

অনস্থর “রামচন্দ্র শান্তনির্দিউ প্রণালী অতিরিষ 
সামগ্রী সম্ভার আহরণ পুর্ববক যন্ আরভ্ রুরিলেন।.ষাহার 
যাগযজ্জের বিঘু সম্পাদন করিয়া থাকে সেই রাক্ষসেরাই 
ষন্দ্রের রন্ষাবিধান করিতে লাগিল । এই অব 
জানকীতনয় কুশ ও লব মহ্ষি' বাল্মীকির নিদেশানুসাতে 
বাল্মীকিরই পুর্ব্বপরিজ্ঞাত রামায়ণ কাব্য ইতত্তত গা; 
করিতে লাগিলেন । একেত রামের চরিত্র ছিতীয়ঃ 
বাল্মীকি বিরচিত, তৃতীয়ত কুশ ও লব কিন্নরের ন্যঃ 
মধুর ম্বর, এই সমস্ত কারণে শ্রোভৃগণের মন একান্ত 
আকৃষ্ট হুইল। তখন বিজ্ঞ লোকেরা রাজ! রামচন্দ্র 

. এ দুইটি বালকের ৰূপ ও সঙ্গীতের রমণীয়তা ও মধুরতার 
পরিচয় প্রদান করিলে রাম অনুজ লন্ষমণের সহিত একা 

কুতৃহল পরতন্ত্র হইয়া উহাদের ৰূপ নিরীক্ষণ ও নহ্বীত 
শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সতাস্থ সমস্ত লোক অনন্যমনে 

বিধেরধিকসভ্ভীর অ্ততঃ প্রবরতে মখঃ | 

আসন ঘত্র ক্রিষাঁবিষ! রক্ষিস! এব রক্ষিণঃ | ৩২৪ 
অথ প্রাচেতমোপত্ঞং রাঁমাষণনিতস্ততঃ " 

টৈথিলেষেখ কুশলবেধ জগত়ু গুকচোপিতে ॥ ৬৩ | 
স্বত্ব রাঁমস্য বালীকেঃ কৃতিস্তে। কিন্নরস্বনে৭ | 
কিং তদ্যেন মনোহর্তূমলং জ্যাঁতাঁৎ ন শৃণৃতাম্ ॥ ৩৪ । 

রূপে গীতে চ মাধুর্ধ্যং তযোন্তক্জ্হর্িবেদিতম্। 
দদর্শ সাহৃজে। রামঃ শুশ্রাব চ কুতৃহলী ॥ ৬ |. 

সঙ্গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদত্রমুখ্খী বতেঠ রি 
হিমনিষ্যন্দিশী প্রা শির্ধাতের বমপুলী 8২৩. 



সর ] রমযুরংশ। 8৭, 

ইাদিগের গীত শ্রবণ করিয়া -আনন্দাশ্র বিসর্জন 
রিতে লাগিল'। তখন প্রাঁতঃকালে বায়ুসঞ্চার বিরহে নি 
চল পাদপদল হইতে বিন্ঠু বিন্ছ তৃষার জল নিপতিত হইলে 
রপ্যের ষেবপ শো হয় লভামণ্ডপও সেইকপ স্ুশো- 
ঠত হইল দর্শকেরা কুশ ও লব এবংরামচন্দ্রের বয়স ও বেশ 

তীত আকারগ্ত সৌসাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া! নির্ণিমেষ- 
নাচনে অবস্থান করিতে লাগিল। তঙুকালে এ উভ্ভয় 
পলকের সঙ্জীতনৈপুণ্য দর্শনে সকলেই বিন্ময়াপস্ন 
ল) কিন্তু মহারাজ উহদিগের প্রতি সন্তষ্ট হইয়া 
অর্থাদি দান করিলেন উহার তাহা প্রতিগ্রহ না করাতে 

কলেই সমধিক বিন্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল । 

| অনন্তর রাজ! রামচন্দ্র দেই কুমারদ্বয়কে জিজ্ঞাস! 
টরিলেন) কোন. ব্যক্তি তোমাদিগকে এই বপসঙ্গীত শিক্ষ! 
টরাইয়াছেন এবং কোন কবিই বা ইহা রচন! করিলেন। 
টমারদ্ধয় কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি বাল্মীকি আমাদিগের 

শক্ষক এবং তিনিই ইহার রচয়িতা। তখন রাম অনুজ 

বযোবেষবিসংবাঁদি রাঁমন্য চ তযোস্তদা। 

জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃখ্যং নাক্ষিকম্পৎ ব্যাতিষ্ঠত 1 ৬৭ & 
উভতোর্ন তথা লোকঃ পরাবীণ্যেন বিজিক্সিষে 

নৃপতেঃ প্রীতিনানেয়ু বীতস্পৃহতঘা যথা ॥ ৬৮ ॥ 

গেষে কো নু বিনেডা! বাং কস্য চেষং কৃতি? কৰে | ৃ্ 

ইতি রাঁজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্টো৷ তেও বাঁলীকিমশংসতাম্ ॥ ৬৯ ॥ 
অথ সাঁবরজে! রামঃ প্রাঁচেতদমুপেযিবাঁন | 

উরীরুত্যাত্বলে। দেহং রাঁজ্যমন্যৈ ন্যবেদষত় 1 ৭০ ॥ 
.স তাবাখ্যাধ রাদাষ মৈথিলেষেখ তদদাত্মজে]। 
কাঁবিঃ কাকশিকো ধরে লীতাষাঁঃ সম্পরিগ্রহমূ 1৭১ ॥ 



8৮০ রুপ. 1৯8 

লদমণের সহিত'মহষি বধলমীরির'নিকট গমনকরিয়া তাহা? 
আপনার দেছের সহিত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন। 17. 

ভখন পরম কারুণিক.মহাকবি বালী -রামচ্ 
সক্বোধন পূর্বক কহিলেন মহারাজ ! এই দুইটি বাজ 
জানকীর গর্ভ সভ্ভূত, তোমারই আত্মজ। এক্ষণে আর 
তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি জানকীকে পুনরা 
অঙ্গীকার কর। তখন রামচন্দ্র মহঘর এইৰপ বান 
শ্রবণ 'করিয়। কহিলেন তাত! আপনার বধূ জানকী আম 

দিগের লমক্ষে হুতাশনে আপনার নির্দোধিতার সবিশে 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন কিন্ত রাক্ষমাধিনাথ রাবণের দুর 
তত নিবন্ধন অত্রত্য প্রজার] তছিষয়ে বিশ্বাস করিতেছে ৭ 

অতএব এক্ষণে জানকী আপনার সচ্চরিত্রতা বিষয়ে প্রন্থা 

গণের বিশ্বাদ উৎপাদন করুন, তাহা হলে আমি আগ 
নার নিদেশানুসারে পুত্রদ্ধয়ের সহিত তাহারে গ্রহণ করি 

রাজা রামচন্দ্র এইবপ অক্বীকার করিলে মহর্ষি বা 

ল্মীকি তপস্য। দ্বার! শ্বার্থসিদ্ধির ন্যায় শিষ্যগণ সাহায্ আ. 

তাঁত শুদ্ধা সমক্ষং নঃ স্মযা তে জাঁতবেদসি | 

দৌরাত্ব্যাদ্রক্ষসস্তান্ত নাত্রত্যাঃ শ্রদ্দধুঃ প্রজাঃ ॥ ৭২॥ 

তাঁঃ ন্বচারিত্রমুদ্দিশ্য গ্রত্যাযতু মৈথিলী। 
তত্তঃ প্ত্রকতীমেনাং এতিপতৎস্যে ত্বদাঁতিযা ॥ ৭৩খ, 

ইতি প্রতিশ্রতে রাজা জাঁনকীঘাশ্রমাঁথনিঃ | 

শিষ্যেরাঁনাষযাঁমাল ব্যনিদ্ধিং নিষটৈরির 1 ৭৪ ॥ 

অন্যেচ্ারথ কাঁকুৎস্থঃ সন্িপাত্য পুরেইকসঃ। 
কবিমাহ্বাধধামাস প্রস্ততপ্রতিপত্তীয়ে ॥ ৭৫ ॥ : 

স্বরদহস্কারব্ত্টা্ে পুত্রাত্যা্সথ সীতষা। ': :. 
খোদার ্্ যেং রাঘং। ১০৮৪ ॥ ৭১1 



সর্গ.] রতবংশ। ৪৮-১ 

ম'ছইতে জানকীকে প্রত্যানয়ন করিলেন । পর দিন পাম 
তার পরীক্ষার্থ পুরবাঁসিদিগকে সমবেত করিয়া বাল্নীকিকে 
বান করিলেন। তখন উদাত্তাদি স্বর ও সংস্কার সম্পন্ন 
বত্রী দ্বারা যেমন করজালমণ্ডিত মার্তগ্ের উপাসন। 

রতে হয়, সেইৰপ মহর্ষি পুত্রদ্বয়সহকৃত সীতার সহিত 

মচন্দ্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। রক্তাম্থর ধারিণী সীতা 

স্তভাবে আপনার চরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পুর্ববীক অব- 
ন করিতে লাগিলেন । তৎ্কালে কাহার আকার নিরী- 

গ করিয়াই ভীহাকে পতিত্রতা বলিয়া অন্ুমান হইতে 
[গিল। তখন দর্শকেরা সেই সীতা হইতে দৃষ্টি প্রতি 
হার করিয়া ফলিত শালীর ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া 

ছল । 

অনন্তর আসনোৌপবিষ্ট মহর্ষি টন জানকীকে, 
স্বাধন পুর্ববক কহিলেন, বসে ! তুমি ভর্ভৃমক্ষে আপ- 
র চরিত্র বিষয়ে সকলের সংশয় অপনেোদন কর। তখন 

[তা ৰাল্যীকিশিষ্য সমান্ৃত পবিত্র সলিল' দ্বারা আচমন 
রিয়া সত্যবাক্যে কহিলেন, তগবতি বিশ্বতরে ! যদি আমি 

কাঁষাঁধপরিবীতেন স্বপদাপ্পিতিচক্ষুষ! । 
অন্বমীষত শুদ্ধেতি শীন্তেন বপুউষব সা ॥ ৭৭ ॥ 

জনা ভ্তদশীলোকপথাত প্রতিনংহৃ তচক্ষুষঃ | 

তস্থ্ত্ভেতবাঝ্য,খাঁঃ সর্ট্বে ফলিতা ইব শাঁলযঃ ॥ ৭৮ ॥ 

তাং দৃ্িবিষষে তর্তমুর্নিরাশ্থিতবিষ্টরঃ |. 
কুক নি£সংশ্ঘং বসে ব্বরত্তে দোৌকমিত্যশাৎ ॥ ৭৯ ॥ 

অথ বালীকিশিষ্যেণ পুণ্যমাবক্জিতং পযঃ | 
আঁচম্ল্যোদীরধাঁমাঁল লীতাসত্যাঁৎ সরন্বতীম্ ॥ ৮০ ॥ 
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কায়দমৈবাক্োখ্যাতিচার। নাকরিয়া "থাকি তাহা হনে 
সেই পুণ্যফলে আমাকে এখনই তমার আত্যস্রৈ জট 
যাও্ড। সতী সীর্তা এইকগ কছিবামার ততক্ষণাৎ পুরি 

বিদীর্ঘ'ও উহার অন্যন্তর হইতে বিদ্যাতাগ্সির ন্যায় এক ছে 
মির্মত হইল।$ তেজ; পুগ্ত মধ্যে সাক্ষাৎ্'দেকী বস্থুমতী মু 
ৰূপ রশনা ধারণ ও ভুজগফণোত্োলিত সিংহাসনে উপবেষ 
পূর্বক প্রীছভূর্ত হইলেন। তিনি প্রাদুভূ্তি হটবামাত ভা 
নিক্ষিণ্ত নয়ন। নন্দিনী নীতাকে অঙ্কে আরোপিত টং 

রামচন্ত্র বারংবার নিষেধ করিলেও তাঁহার বাক্যে অনা 
প্রদর্শন পুর্ব্বক পাতভালতলে প্রবেশ করিলেন। ৭ 
রাম সীতাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত ক্রোধানি 

হইয়া ধনুর্ধীরণ করিলে দৈবশক্তিদশর্ধ গুরু উাহার কো 
শাশ্ঠি করিয়া দিলেন। 

অনন্তর রামচন্দ্র যজ্ঞনমাধানান্তে মহর্ষিগণ ও বদ্ধ 

বাঁত্বনঃকর্্মভিঃ পত্যেণ ব্যভিচাঁরো যথা ন মে। 
তথা বিশ্বস্তরে দেবি মীমন্তৃর্দাতুমন্সি | ৮১ ॥ 

এবমুক্তে তযা সাধ্য রন্ক।ৎ সদ্যোঁভবাঁছুবঃ | 

শাতহ্দমিব জ্যোতি: প্রভামশুলযুদ্যযে ॥ ৮২ ॥ 

তত্র নাগফণোজ্কিগুসিংহাঁসননিষেছুষী। 

সমুদ্ররশনা সাক্ষাৎ প্রীছুরাসী বসুন্ধরা ॥ ৮৩ | 

সা সীভাদস্কমারোপ্য ভর্তৃ গ্রণিহিতেক্ষণাম্ | 

মামেতি ব্যাহরত্যের তশ্মিন পাঁতালমভ্যগাৎ ॥ ৮৪॥ 

ধরাঁয়াং তস্য সংরস্তং মীতাগ্াগঠিগাধিণ:। | . 

গুফর্কিধিবলাপেক্ষী শামা ধম: 1 ৮৫8. 
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চিত সবর পু্র্কক.বিদায় করিয়া বীতান্সেহ. তাহার 
ত্য 'কুশও লধের, প্রতি সংস্থাপন রুরিলেন'। পরে সেই 
ছাপালক,: ভরতের 'মাতুল যুধাজিতের নিদেশানুসারে 
্য্যদান সহকারে ভরতকে দিন্ধুদেশের আধিপত্য প্রদান 

বলেন -তরত তথায় গন্ধর্বদিগকে যুদ্ধে পরাজস্ 
য়া তাহাদিগকে অস্ত্র শক্্র পরিত্যাগ করাইয়া কেবল 

॥ গ্রহণ করাইলেন। অনন্তর তিনি অভিষেক যোগ্য 

৪ ও পুক্ষল নামক আপনার ছুই পুরকে পুক্কলাবতী ও 
শিলায় অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় রামচন্দ্রের নিকট 
গমন করিলেন । পরে লক্ষণ রামের আদেশানুসারে 

দও চন্্রকেতু নামক আপনার ছুই পুত্রকে কারাপথ 
শর আধিপত্য প্রদান করিলেন। অনন্তর কেকয়ী 
ছতি তীহাদিগের জননীরা কলেবর পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
লোকে প্রস্থানকরিলে তাহারা আনুপুর্কর্বক উষ্ধাদিগের 
দ্ধাদি ক্রিয়! নির্বাহ করিলেন । 

অনন্তর ক্কৃতান্ত মুনিবেশ . ধারণ পুর্নীক রামচন্দ্র 

কট সম্পাস্থত হইয়া কহিলেন মহারাজ ! আমরা 
খষীন্ বিস্থজ্য যজ্ঞান্তে সুহৃদশ্চ পুরন্কতান। 

রঁষঃ সীতাঁগতৎ ম্নেহং নিদধে তদপত্যয়োঃ ॥ ৮৩] 
ফুধাজিতস্য সন্দেশীৎ স দেশং সিদ্ধুনাঁমকম্ । 

দদেখ দত্তীপ্রভাবাঁধ ভরতাঁষ ভূত্ভগ্রজঃ | ৮৭ ॥ 
ভরতত্তত্র গন্ধরর্বান্ যুধি নির্জিিত্য কেবলম্. | 
আতোব্যৎ গ্রাহধামাঁস সমত্যাঁজযদায়ধম্ ॥ ৮৮ ॥ 

স তক্ষপুক্ষলেখ পুত্ৰৌ রাঁজ্ধান্যোক্তদাখ্যয়োঁঃ | 

অভিশিচ্যাভিযেকা্থে রাঁসাভ্তিকমগাঁৎ পুনঃ ॥ ৮৯ | 
অং জকেু লদমশোৎপ্যাক্সম্বে! 
শাঁরিনইজনঘুলাঁথসা চক্রে কারাপথেশ্বরে। ॥ ৯০ ॥ 

ক 
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নির্ভনে উপবেশন করিয়া পরস্পর ফধোপঁকখন করিব 
অবপরে 'রিনি আমাদিগকে নিরীক্ষগ'করিবেন- তাহা? 
তোমারে পরিতাাগ করিতে হইবে ।: কৃতান্ত এইৰূপ ছি 
রাম তগ্ক্ষণাৎ তাহার বাক্যে অঙ্গীকার 'করিলেন। তত 
কতাস্ত আপনার মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া রামচন্ত্রকে কহিগ্জে 
প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশানুসারে তোমাকে এক্ষণে সব 

আরোহণ করিতে হইবে। 

এই অবসরে মহর্ষি দুর্বাসা রামের সহিত সাক্ষাৎ ক 

বার অভিলাষে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। দৌবারিক লক্ক 
মুনিবেষধারী কাল ও রামচন্ট্রের নিয়ম স্থাপনের বি 
সম্যক পরিজ্ঞাত হইলেও দুর্ঘবীসীর শাপভয়ে শিতান্ত ভীঃ 
হইয়া উহ্াদিগের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন । তক 
সেই যোগ্রমার্গ বিশারদ শরযৃতীরে গমন পুর্ব্বক কলে 
পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ রামের প্রতিজ্ঞা পরিপুর্ণ করিলেন 
তখন রামচন্দ্র আপনার চতুর্থ অংশভূত লক্ষণ সর্বা: 
স্বর্গে অধিরৌহঞ করিলে জীবলোকে ত্রিপাদ সংযুক্ত ধরে 
ন্যায় নিতান্ত শিথিল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

ইত্যারোপিতপুত্রা স্তে জননীনাঁং জনেশ্বরাঁঃ। 

ভর্ভুলোকপ্রপন্নান।ং নিবাঁপাঁন বিদধুঃ ত্রমাঁৎ ॥ ৯১। 

উপেত্য মুনিবেষোইথ কাঁলঃ প্রোবাঁচ রাঁঘবন্ | 
রহঃসংবাদিনেখ পাঁশ্যেদাবাহ যস্তৎ ত্যজেরিতি ॥'৯২। 

তথেতি প্রতিপন্নাঁষ বিব্রত তমা নৃপাঁষ সঃ। 
আচখ্যেখ দিবমধ্যাস্ব শাসনাঁৎ গরমেতিনঃ ॥ ৯৩ | 
বিদ্বানপি তযো দ্বণস্থঃ সমবং লক্ষ ণোহভিনৎ | 

ভীতো ছুর্বব(দসঃ শাঁপাঁৎ রামসনদর্শনার্থিমঃ ॥ ৯৫ | 

জখত্বা নরয্তীরং পার যোঁগবিৎ। ..:: 
. চকারাবিতথাৎ তুঃ এতিজ্ঞাহ পুর্বরদ্থামঃ ॥ ৯৫ 
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'অলম্যর-স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন রামচন্দ্র, বিপক্ষবপ মাতক্রের 
পুশ স্বপ কুশকে কুশাবতী এবং যিনি মনোহর বাক্যে 
ধুজনের অশ্রুপাত করাইয় থাকেন সেই লবকে শরাবতী 
'রীতে অছিবিক্ত করিয়। অনুজ গণ সমভিব্যাহারে অন্মিকে 
গ্রবস্তর্শ করত সলিল প্রবেশ করিলেন। সাক্ষাৎ অযোধা! 
হার প্রতি একান্ত অন্বুরাগ নিবন্ধন গৃহপরিত্যাগ পূর্বক 

হার অনুষূত হইলেন। বানর ও রাক্ষলগণ রামের 
স্তপ্রায় অনুধাবন করির প্রজাবর্গের কদঘ্বমুকুলের ন্যার 
ন অশ্রুবিল্তু দ্বারা অন্ঠিবিক্ত রামের পদবী অনুসরণ 
রল। অনন্থর বিমানাধিবট ভক্তজনানুকম্পী রাম সর- 
ক অনুগামীদিগের স্বর্গের সোপান কবিয়া দিলেন। সেই 

যুতে নিমগ্ন হইসার কালে সকলকে দেখিয়া! বোধ হুইল 
ন গোলমুহ নদীপারাবার হুঈতেছে ) এই নিমিত্ত তদ- 
ধ এই জীবলোকে উহা অতি পবিত্র গোঞ্জাতরণ তীর্ঘ 
মে প্রখ্যাত হইল । তখন রামচন্দ্র স্ুরগণের অংশভৃত 

তশ্যিন্নাত্মচতূর্ভাগে প্রাক নাকমবিতস্থষি | 

রাঁঘবঃ শিথিলং তস্ছে। ভূবি ধর্পান্ত্িপাদিব | ৯৬৪ 
স নিবেশ্য কুশাবতাং দিপুমাগাঙ্কশং কুশম. | 

শরাঁবত্যাং সতাঁং স্থ্তির্জনিতাঁশ্কলবহ লবম ॥ ৯৭ ॥ 

উদক প্রতম্থ্ে স্থিরধীঃ সানুজোহশ্রিপুরঃসরঃ। 

অন্বিতঃ পতিবাৎুসল্যাঁৎ গৃহবর্জমযোধ্যযা ॥ ৯৮ ॥ 

জগৃহুস্তস্য চিত্জ্ঞাঁঃ পরবীহৎ হরিরাক্ষসাঃ। 
কনম্বমুকুলস্থলৈ রভির্ষ্াঁং প্রজাশ্রভিঃ & ৯৯ ॥ 
উপ্পস্থিতবিমাঁনেন তেন ভক্তানুকম্পিনা | 

চরে ব্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরস্রমুযাঁধিলাম ৪২১০০ ॥ 
ঙ 



২৮৬. হুশ | [৯ 
স্বাদ বীরেরা পুনরায় আগপনারিগের দিবামর্ডি গণ 
রহ করিলে দেবতাবাপর্ন পৌরলোকরিগের নিমিত্ত দব্ 
স্বর নির্দেশ করিজেন। 

এইৰপে ভগবান, বিঞু দবগণের রাবণ বিমা 
কার্য অনুস্তান করিয়া লক্কাধিনাথ বিভীষণ ও পবমত্ত। 
হম্ুমানকে চিতরকুট ও হিমাচলে কীর্তিস্তত্ের যায় সং 
পন পুর্বক সকল লোকের .আশ্রয় স্ব্প ্বমুর্তি পুন্যা 
পরিগ্রহ করিলেন । 

যদ্টোপ্রতরকণ্পোৌহ্ভূৎ সংমর্দাস্তত্র মজ্জীতাঁম্। 
অতন্তদাঁখ্যযা তীর্থং পাঁবনং ভুবি পপ্রথে ॥ ১০১ ॥ 
স বিছুর্বিরুধাংশেষু প্রাতিপন্নাস্মঘূর্তিযু। 
ত্রিদশীভূতপৌরাঁণাং ন্বর্ণান্তরমকগ্পযৎ ॥ ১০২ ॥ 
নির্বত্ত্যেবং দশমুখশিরশ্ছেদকার্ধযং লুরাঁগাঁং 
বিঘবকৃসেন: ্বতনুমবিশৎ অর্বলোকপ্রতিষ্ঠাম | 
লম্কানাথং পবনতনযং চোঁভষং স্থাপযিত্ব! 
কীর্তিভভ্তদ্বঘমিব গিরেখ দক্ষিণে চোত্তরে চ ॥ ১০৩ 

ইতি ্ রীরঘুবহশে মহাঁক।ব্যে কাঁলিদাসকতে। ভীরামন্যর্গারোহণে 

নাম পঞ্চদশঃ অর্গঃ। 



যোঁড়শ সর্থ। 

স্পট €9 

মর তনুভ্যাগানস্তর লবপ্রভূতি রঘুবংশীয় সাত মহাবীর 

কে সর্থজ্যেন্ঠ ও গুণশ্রেন্ঠ বলিয়া উত্রুষ্ট রত্বসমূদায় 
দান করিলেন। অকপট ভ্রাতৃভাব ইহীদিগের কুলপরজ্পরা- 
ত+ সুতরাং ইহীদিগের এৰপ ব্যবহীর নিতান্ত বিন্ময়- 

র নহে । তাহারা সেতুবন্ধন, আকর হুইভে করিগ্রহণ 
বংকৃষি ও পশুপালন প্রভৃতি অবন্ধ্য কার্ধযজাত প্রভাবে 

তিমাত্র অভ্যুদয় লাভ করিলেও সমুদ্র যেমন তীরভূমি 
নতিক্রম করে না, সেইৰপ আপন আপন রাজ্যের নির্দিষ্ট 

মা উল্লঙ্ঘন করেন নাই । তখন সেই নীরায়ণের অংশভূত 
মচন্দ্রপ্রয়ুখ বীরগণ হইতে সযুৎ্পন্ন দানধর্টে একান্ত অনু 
ক্ত কুশগ্রভৃতি ভূপালগণের বংশ অনবরত মদত্রাবী দিগগজ- 
পের সামবেদসমুৎপন্ন বংশের ন্যায় আট অংশে বিভক্ত 

ইয়া বিস্তীর্ণ-হইতে লাগিল । 

অথেতরে সপ্ত রঘুপ্রবীর1ঃ জোষ্ং পুরোজন্মতয় গুণৈশ্চ। 

চত্রঃ কুশৎ রূত্বুবিশেষতীজং সৌভ্রীপ্রমেষাং হি কুলান্ুসাঁরি ॥ ১। 
তে সেতুবার্তাগজবন্ধমুখ্যেরভ্ুচ্ছিতণঃ কর্ন্মতিরপ্যবদ্ষৈতঃ। 
অন্যোনাদেশ্টপ্রবিতাগ্রসীমাং বেলা সমুদ্রা ইব ন ব্যতীযুঃ ॥২॥ 
চতুভূজাংশপ্রভবঃ স তেষাং দানপ্ররুত্তেরম্থুপারতানীম্ন। : 
সুরদ্ধিপীননীমিব সাঁমযোনিঃ ভিন্নোইস্উধা বি্রীনসীর বংশঃ ॥ ৩। 

র ১ 
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অনন্তর এযফা 'নিশীথকালে দীপগিখা'সছভাব “অব 
করিলে" এবং আবাসন্থ' সমস্ত ব্যক্তি নিজ্ীয় অচেতন হই 
মতাঁরাজ কুশ একাকী শয়নাগারে জাগরিত আছেন এই দব 
সরে বিয়হবেশধারিণী অদৃষ্টপুর্বা'একু রমণীকে সহসা তত 
নিরীক্ষণ করিলেন । সং্জনোপভোগ্য রাজস্রীসম্পন্ন দেবরাজ 
সদৃশ তেজন্বী বন্ধুজনযুক্ত জয়শীল কুশ এ রমণীর গ্র 
নেত্রপাত করিবামাত্র তিনি জয় শব্দ উচ্চারণ পুর্ব ক কতা 
পুটে তাহার সন্সিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দাবি 
তনয় কুশ শয়নাগারের দ্বার রুদ্ধ হইলেও তাহারে আদর্শজ 
ছায়াকু ন্যায় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়াবিষউ চি 
শয্যা হইতে শরীরের পুর্ধবার্ঘভাগ উদ্ধাপিত করিয়া কহিলেন 
ভত্রে! এই শরনাগারের চতুর্দিক রুদ্ধ হইলেও তুমি হা 
মধো কি ৰূপে প্রবেশ করিলে ১ এক্ষণে তমার বিশেষ কে 
যোগবলও লক্ষিত হইতেছে না।. প্রত্যুত কমলিনী ঘেম৷ 
শীহারক্কৃত উপদ্রবের চিত্র ধারণ করে, সেইৰপ তুমি সুষ্গ 

অথার্ধারাত্রে স্তিঘিতপ্রদীনে শযাগৃহে সুগুজনে প্রবুদধঃ | 
কুশঃ প্রবামস্থকলত্রবেষা ম্, অদৃষ্টপুর্কবাৎ বনিতমপশ্যৎ ॥ ৪| 

সা সাধুসাধণরণপার্থিবর্থেঃ স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূততাঁমঃ। 
জেতুঃ পরেষাং জয়শবপুর্ব্বং তষ্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো বন্ধ ॥ ৫। 
অথানপোঁট।গলমপাগারং চ্ছায়ামিবাদর্শতলং গরবিষ্টাদ্। 
দবিল্মযো দাশরথেন্তমুজঃ প্রোবণচ পুর্বার্ঘাধিস্ৃক্ীতষ্ঃ ॥ ৬। 
লব্বীন্তরা মাবরণেইপি গেহে ধোঁগপ্রতাবো ন চ লক্ষ্যে তে। 

বিভর্ষি চাফারদনির্তীনীৎ মৃণালিনী হৈধশিবোপরাগম॥ ৭। 



সর্গ ] ্ রঘুবংশ । ,. ২৮৯ 

খের চিত ধায়ণ করিতেছ। তুমি কে? কাহার ভার্য্যা 
র আমার নিকট*তোমার আগমন করিবার কারণই বা কিঃ 
খ, রখুবংশীয়েরা জিতেক্দ্রিয়; ইহাদিগের পরজ্ত্রীতে কদাচই 
রৃদ্তি জন্মে না। তুমি এক্ষণে ইহা সবিশেষ অনুধাবন ক- 
'য়াআমার বাক্যে প্রত্রান্তর প্রদান কর। 
৷ রমণী কুশুর এইবপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিল, মহারাজ? 
[নার পিভা ন্বর্গাঞ্ষিরোহণ কালে অযোধ্যার সমস্ত পৌর-: 

নকে সমভিব্ণাছারে লইয়া গিয়াছেন । আমি সেই সর্থা- 

র পুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এক্ষণে আমি অনাথা 
ইয়াছি। আমি সৌরাঙ্গ্য প্রভাবে উত্সব প্রসবিনী সম্পদ দ্বারা 
ক্ষণগরী অলকাকে অতিক্রম করিয়াছি; এক্ষণে আপনি 
মগ্র প্রভূশক্তিসম্পন্ন ও ুর্ধ্যবংশের অবতংস স্বদ্ধপ বিদ্য- 
ীান থাকিতেও আমার যার পর নাই ছুর্দশা ঘটিয়াছে। 
(মার আবাসের শত শত প্রাসাদ ও অউ্রালিক! বিশ্ীর্ণ, 

গবং প্রাচীর সকল নিপতিত হইয়া গিয়াছে ১ স্ুয্া- 

গুল আস্তাচলে নিম এবং প্রবল বায়ুবেগে জলদনল্াল 

ছন্ন ভিন্ন হইলে দিবসের অবসান ভাগ যেকপ হয়, স্বানি- 

ক] তং শুভে কস পরিগ্রহে। ব| কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে! 

আচক্ষু মন্তর। বশিনাঁং রুনা মনঃ পরক্্ীবিনুখপ্রবৃত্তি ॥ ৮ ॥ 
তমব্রবীৎ সা গুরুণাঁনবদা! যা নীত্জ্জীরা স্বপদে[ন্ম,খেন। 
তন্যাঃ পুরঃ নম্প্রতি বীতনাথাং জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাম ॥ ৯॥ 

বন্বৌোকমারাম্ভিভূয় সাঁহ্ং, সৌরাজাবদ্ধোত্নবয়! বিভূত্যা | 
সমগ্রশক্ভো দ্বরি শ্ছূর্যযবংশ্যে নতি প্রপন্না করুণ মবন্থাম্),১০ | 
বিশীর্ণতল্লাউশতে| নিবেশঃ পর্বাস্তশান্মঃ প্রভু] বিনা মে। 

বিড়ম্বধতান্তনিমগ্নন্ুর্যাৎ দিনান্তমুগ্রীনিলভিমসেঘমূ |. ১১ ॥ . 
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বিরহে উহীও : মেইন হতগ্রী হইয়াছে.।7পুর্থে রলমীখো 
অভিসারিফাঁগধ যে 'রাজপখ দিয়া উজ্জবলস্নুপুরের মধুর ২ 
সহকারে' গমন করিত) এক্ষণে তথায় শৃগালীরা চীৎক 
করিবার কাঁলে আঁসাবিবরবিনির্গত উচ্কার আলোকে খা 
অন্বেষণ পুর্ধ্বক গমন করিয়া থাকে। পুর্থে যে দীর্ঘিক 
সলিল জলবিহারকালে মহিলাগণের করাগ্রু দ্বারা আ. 
হইয়া গভীর মৃদক্গধনির অনুকরণ করিত, এক্ষণে তাহার 
মহিষগণের শৃঙ্গাহত হইয়া আর সেইৰপ শ্রচতিষ্ঠুখকর শ 
উৎপাদন করে ন1) ক্রীড়াময়ুরগ্রণ আবাসয্টি ভগ্ন হওয়া! 
বক্ষে শয়ন, যৃদঙ্গধনির অভাবে নৃত্য পরিত্যাগ ও দাম 
মলের স্ফুলিঙ্গে দগ্ধীবশিষ্ট পুচ্ছ ধারণ করত বমমযুর হই 
উঠিয়াছে। পুর্বে রমণীগণ আমার যে সমস্ত সোপানগ 
অলক্তক রাগরঞ্রিত চরণযুগল নিক্ষেপ করিত, এক্ষণে তথা 
ব্যাপ্রেরা সবগবধ করিয়া শোণিতলিপ্ত পদ নিক্ষেপ করিতেছে 
কোনস্থলে চিত্রপটে এইৰপ চিত্রিত আছে যে মাতঙ্গ! 

নিশাস্ছ ভাস্বংকলনুপুরাণীং ষঃ সঞ্চরোইভূদতিসারি কাণাম। 
নদন্মখোল্কাবিচিতামিষাঁতিও ন বাহাতে রাঁজপথঃ শিব।তিঃ |)২ 
আস্কীলিতং ষৎ প্রমদাঁকরা প্রৈঃ মৃদ্জ্বধীর ধনিমন্বগঙ্ছৎ | 
বনোরিদানীং মহিষৈত্তদন্তঃ ঃ শৃজউপূর্ব্বাং বিতি দীর্থিকাণাম্॥ ১৩। 

 বৃক্ষেখয়া যটিনিবামতঙগা মৃদঙ্গণ পুরন্তাৎ ঢুলাদ্যাঃ। 
প্রাণ্ত। দবোল্কীহতশেষবহ্1ঃ কড়া লিটসশবহিবত্বম্ ॥ ১৪॥ 
বোপানমার্গেষু চ যেষু রাম।ঃ নিক্ষিপ্তয্চরণান্ সরাগাল্। 
সাদ হতত্যন্কৃতিরঅদিগং বাত গং তেকু নিরবীয়তে মে | 
চিরদবিপাঃ পল্মরনাবতীপ্রঃ করেগুভির্দ তমণধলভল্গা 31. রা 
নখাঙ্কুশী ধাঁতবিদিমকুস্তাঃ .নংরন্ধনিংহ্প্রধতৎ বহন্তি/। ১৬. 
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বনে প্রবিষ্ট হুইয়াছে এবং করিনীর। উহাদিগকে তক্ষণার্থ 
(লখগ্ড প্রদান করিতেছে ; এক্ষণে সিংহ সকল ক্রোধা- 

হইয়া জীবিত.বোধে খর" নখরাঘাতে উহাদের কুস্ততেদ 

যছে। স্তপ্ভোপরি বিন্যস্ত স্ত্রীলোকের দারুময়ী প্রতিমূর্তি 
বর্ণবিন্যাস বিলুগু প্রায় হওয়াতে ধূষর বর্ণ হইয়া গিয়াছে 

২ এ সমস্ত প্রতিমূর্তিতে ভুজজনিযুক্ত নির্পোক স্তনা- 
দন বস্ত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে । রাজপ্রাসাদের নুধান্পেপ 
লিসহকারে মলিন হইয়া গ্রিয়াছে এবং ইতস্তত তৃণের অঙ্কুর 
/ল উদ্ভিম্ন হইয়াছে? এক্ষণে রাত্রিকালে চন্দ্রের মেই সকল 
রণ সুক্তামালার ন্য'য় নির্মল হইলেও উহাতে আর প্রেতি- 
লত হয় না।" পুর্বে বিলাসিনীরা উদ্যান লতাদ সুছের শাখা! 
ত্রন্ভাবে আনত করিয়া পুষ্প চয়ন করিত; এক্ষণে আমার 
ই লতাগুলিরে বন্য পুলিন্দগণের ন্যায় রানরেরাও একান্ত 
পীড়িত করিতেছে । রজনীতে গবাক্ষ বিবরে দীপপ্রতা আর 
চাসিত হয় না, দিবসে মুহিলাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া 
র্ভাগে দৃ'ষ্টিনিক্ষেপ করে না এবং ধূমশিখাও আর তথা 

স্তস্তেমু যোধিৎপ্রতিযাতনা নাম্ উৎক্রান্তবরক্রমধূসরা ণা মূ 
স্তনোস্তরীক়্ানি ভবন্তি সঙ্গাণ নির্ট্োকপটাঃ ফণিভিবিমুক্তাঃ ॥ ১৭ ॥ 
কালান্তরশামস্ুর্ধেযু নত্তম্, ইতস্ততেগি রূঢতৃণাস্কুরেষু। 
তএব মুত খাঁযু য়োইপি হর্মোষু সুচ্ছন্তি ন চ্্রপাদাঃ ॥ ১৮ ॥ 
আবর্জা. শাখা সদয় যাসাং পুম্পন্থাপীত্ানি বিলীবিনীতিঃ। 
বনোঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ ক্লিশান্ত উদ্যানলত মদীয়]8॥ ১৯। 
রাত্রাবনীবিষ্ক ভদীপতীসঃ কণন্ামুখপ্রীবিযুতা 'দিযাপি | 
তিরক্থিয়ত্ে কৃন্দিভন্তজলৈঃ বিচ্ছিদধূনগ্রসর গবৰাক্গ12॥ ২০ ॥ 
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হইতে নির্গত হইতেছে না এক্ষণে এ-সমগ্তগবা্ষে ক 
কমিকুল নিরস্থর তন্ধজাল. বিস্তার করিতেছে সরু ন্ 
সৈকতদেশে আর  পুঁজোপহার' . প্রদত্ত হয় না; ঈ 
সলিলে ন্নানীয় সামগ্রীর সম্পর্কও নাই এবং পার 
যে সমস্ত বেতসকুঞ্জ রহিয়াছে তাহাতে জনমানবের চিহ 
দেখিতে পাওয়! যায় না) আমি এই সমন্ত সন্দর্শন কী 
যার পর নাই: সন্তপ্ত হইতেছ্ি। অতএব এক্ষণে আপন 
পিতা রামচন্দ্র যেমন . ভূভারাবতরণার্থ পরিগৃহীত মানুষীয় 
পরিত্যাগ পুর্ব্বক বিষ্কমুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই »। 
আপনিও এই বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক রাজধা। 
অযোধ্যায় প্রবেশ করুন। 

তখন রযুকুলতিলক মহারাজ কুশ শীত 
তথাস্ত বলিয়। অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রার্থনাবা। 
স্বীকার করিলেন। 'পুরদেবীর মুগ্নকমল বিকসিত হী 
উচিল। খন তিনি মানুষী মূর্তি পরিত্যাগ পুর্থক পুনর্ঝা 
দেবতার আকার গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন| 

বলিক্রিয়াবর্জিতসৈকতানি ক্বানীয়সংসর্গ মনা পু বস্তি। 

উপান্তবানীরগৃহাণি দৃষটা শৃন্যানি দুয়ে সরু নি |২১॥ 

তদহপীম।ৎ বনতিং বিহ্বাজা পের নীম্ | 

হিত্বা তন্থুং কারণমান্থষীং ত1ং যথ| গুরুত্ত পরমাবামুর্তিম্ ॥২২ 

তথেতি তস্য ঃ প্রণয়ং খ্রভীতঃ প্রতাগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘূণীমূ, 

গুরপ্যতিবাক্তমুখপ্রসাদা শরীরবদ্ধেন ভিযৌবভুব ॥ ২৩॥ 



সর্গ ] রধুবংশ ৷ ২৯৩ 

অনন্তর রাঁঞ্জাকুশ প্রাতঃকালে সভামখে। সমুপস্থিত হইয়া 
দণগণের নিকট এই অদ্ভূত রাত্রিবস্তান্ত আদ্যোপান্ত বীর্তন 
লেন । ব্রাহ্মণের! তৎসম্ুদায় শবণ করিয়া বিবেচনা করি- 
ন, কুলবাজধানী অযোধ] স্বয়ং আসিয়া ভীহাকে পিত্ত 
| করিয়াছেন। এই বলিয়া তাহারা কৃশকে আশীর্াদ 
ক অভিনন্দন: করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ কুশ 
বতী নগরী বিপ্রসাৎ কষ্ট শুভদিনে পরিবারব সমভি- 

[হারে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । তৎকালে জলদ- 
[ল ঘেমন সমীরণের অনুসরণ করে, সেইৰপ সৈনোরা 
হার পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ গ্রমন করিতে লাগিল। যখন সেনা 
টি তাহার সমভিব্যাহারে চলিল, তখন বোধ হইল যেন 
জধানী তাহার সহচারিণী হইয়াছে । তৎকালে সৈন্যগণের 
শ্রেণী: উপবন, উত্তৃঙ্গ মাতঙ্গ সমুদায় বিহারপর্ধত, এবং 
' সকল বিস্তীর্ণ আলয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল । 
লে আতপত্র মগুলসম্পন্ন মহারাজ কুশ এই ৰপে সৈন্য- 
কে পুর্ববতন বাস ভূমি অযোধ্যায় উপনীত করিতে লানি- 
ন) তৎকাজে বোধ হইল যেন, ভগবান শীতকর সমুদিত 
তদনতং সংস্দি রাত্রিবৃত্বং প্রাতদ্বিজেভে নৃপতিঃ শশহস | 
শ্রত্ব। ত এনৎ কুলরাজধান্য। সাক্ষাৎ পতিত্তে বুতমভানন্দন্ ॥ ২৪ ॥ 
কুশোবতীং আোত্বিয়সাৎ স কৃত্ব! যাত্রান্কুলেইহনি সাবরোধঃ। 
সঙ্থদ্রুতো বাযুরিবাভ্রর্ন্দৈঃ সৈনোরযৌধ্যাতিমুখঃ প্রতস্থে ॥ ২৫ ॥ 
সা কেতুমালোপবন] বৃহন্ডিবিহারশৈলাহগতেব নাগৈ। 
সেন] রথোদারগৃহ! প্রয়াণে তস্যভবজ্জজমরণজধানী ॥.২৬॥ 
নো তপত্ধীমলমগডলেন প্রস্থাপিতঃ পুর্ববনিবাঁসভুমিম্। 
বতো বলৌধঃ শপিনোদ্বিতেন বেলী মুদন্বালিব নীয়ষানঃণ ২৭॥ 
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হইস সমুঙরকে তীরবর্তরণ করিতেছেন? কুগির শ্রস্থাম কাছে 
সৈম্টগণের চরশসমুশ্ডিত ধুলিজাল : মভোমগুলে  উড্ভীম 

হইতে লাগিল, বৌধ হইল যেন বসুন্ধরা সৈন্যগণের উগন্ী 

 সষ্ই'করিতে একীস্ত অসমর্থ হইয়া ধূলিপটল চ্ছলে গগন ভন 

আরোহণ-করিতেছে। মহারাজ কুশের সৈন্যগ্রণমধ্যে কতগুম 

কুশাবতী হইতে নিষ্ক্মণের উপক্রম, কতগুলি ঘপ্রে নিবে 
লাভের উদ্যোগ ও কতগুন্ত। পথিমধ্যে গমন করিত 
লাগিল। দর্শকের! কি আদি কি মধ্য কিঅন্ক যধায় দর্শন 

করিল; সেই স্থানেই সৈন্যগণকে সমগ্র বলিয়া বিবেচ 

করিতে লাগিল। করিনিকরের অনবরতক্ষরিত মদবাটী 

প্রস্তাবে পথিমধ্যে ধূলি সমুদায় পাস্কল এবং অশ্বগণের খু! 
তিথঘাত দ্বারা পঙ্ক সমুদীয় ধূলিৰূপে পূরিণত হইল । -কৃখো 

নৈমাগণ- ক্রমশ বিদ্ধ্য পর্বতের নিতস্বদেশে পথান্বেষণ পুর্ব 
তুমুল কোলাহল সহকারে চতুর্দিকে বিশীর্দ হইয়া রে 

নদীর ন্যায় গুহ! সকল প্রতিধ্ধনিত করিতে লাগিল । তাহা 

রথচক্রের অগ্রতাগ গৈরিকাদি ধাতু তেদ করিয়! রক্ত 

এবং তুর্ধ্যনির্ঘোষ সৈনাগণের গমনশব্দে মিশ্রিত হইয়া গেল। 

তল্য প্রধাতন্য বরূখিনীনাঁং সীড়ীমপর্যাগুঘতীব সৌঁঢুম্। 

বল্ুম্বরা-বিষ,পদং দ্বিতীয় মধ্যারুরোহেব রজদ্ছলেন ॥ ২৮। 
উদাচ্ছমীন1 গমনায় পশ্চাঁৎ পুরো নিবেশে পথি চ ব্রজন্তী। , 

স] যত্র সেনা দদৃশে নৃপস্য তত্রৈব সামগ্রামতিং চকার।'২৯। 
তসা দ্বিপান[ং মদবীরিসেক1ৎ খুরাভিঘাঁতণচ্চ তুরঙ্গমীমীম্.। 
রেণুই গ্রপেদে পথি পর্কতীরংপন্কোইপি রেথুত্বমিযায় 'নেতুঃ 1 ৩ 
মার্সৈবিণী ব! কটকান্তরেষু বৈদ্োু দেনা বা বিভি্গা), ' 

চকার রেবের মহা রিয়ার বধপরতিঞদতি গহীয়ুধীনি 1:58. 



১৬ সগ] রঘুবংশ । ২৯৫ 

ৰ কালে কিরাতগণ আয়া তথায় তাহারে বিবিধ উপহার 
৪৬৮০৫ 'লাগিল। তিনি কিরাতগণ গুদণ্ড দ্রব্য সমুদায়ে 

পাত পুর্ববক বিন্ধ্য পর্থত-অতির্রীম করিলেন। বিদ্ধ 
তের অবতরণপথে যখন হস্তী দ্বারা সেতু প্রস্তুত 

টিরিয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্তা পার হন, তৎকালে হংসেরা অনব- 
তপক্ষ সঞ্চালন পুর্থক নভোমগুলে সঞ্চরণ করত তাহার 
যত্বসুলত চামরের কার্ষা সম্পাদন করিতে লাগিল । অনন্তর 

তিনি মহর্ষি কপিলের রোষে ভক্মাবশিষ্টকলেবর সগরসন্তাঁন- 
টীোণের সুরলোক লাতের কারণ নৌকা দ্বারা আলোড়িত 
ঙ্জাকে নমস্কার করিলেন । 
 *মহারাজ কুশ এই ৰপে কএক দিবসের মধ সমস্ত পথ 

করিয়া সরযৃতীরে সমুপস্থিত হইলেন, দ্বেখিলেন 
থায় রঘুবংশীয়দিগের শত শত যজ্জীয় যুপ বেদিমধ্/ নিখাত 
ছে | তগকালে রাজধানী অযোধ্যার উপরনবাস়ু পুষ্প- 

স ধাতুতেদারুণষাননেমিঃ প্রভুঃ প্রযাণধনিমি শ্রতুর্ষাঃ | 

বালঙ্ঘয়দ্বিন্ধামুপাঁয়নানি পশ্ন্ পুলিন্দৈরপপাদিতালি॥ ৩২॥ 

ীর্ঘে তদীয়ে গজসেতুবন্বীৎ প্রতীপগা মুস্তরতোবসা গলম্। 

অবত্ববীলব্যজনীবসুরুহরৎথসা মভোলজ্ঘনলোলপক্ষাঃ॥ ৩৩॥ | 

স গুর্বজানাং কপিলেন রোষাৎ ভক্মাঁবশেষীকৃতবিগ্রহাণম্। 

সথরালয়প্রাপ্ডতেনিমিতমন্তস্ত্রতআোতসং নৌনুলিতং ববন্দে | ৩৪ ॥ 

ইত্যধনঃ কৈশ্চিদহোতিরন্তে কুলং সমাসাদ্য কুশঃ সরযা £। 

বেদিপ্রতিষ্টানবি্তাধরাপাং যৃপানপশ্যচ্ছতশোৌরঘৃগীম.॥ ৩০। 
ৃ ই. | 



২৯৬ ৪ | (১৬৯ 

বৃক্ষের শাখা সকল ঈষৎ ক্দিস ও'সর়যূর সুশীভল তা 
'নিকর স্পর্শ. করিয়া সেই সমস্ত, পরিষ্রান্: সৈন্য-ও ম। 
রাজ কুশের প্রত্যা্ীন করিতে লাগিল । অনন্তর শব 

বিজয়ী পৌরজনের  প্রিয়সখা কুলতিলক মহীপাল ₹ 
চপলবজদগুসুশোতিত সৈন্যগণকে গ্রামের প্রান্তভাগে সা 
বেশিত করিয়া শিপ্পীদিগকে আহ্বান পুর্বক নগরসংস্কার 
অনুমতি প্রদান করিলেন। শিণ্পিগণ প্রভুর: আদেশ গ্রা 
হইবামাত্র মেঘ যেমন সলিল বর্ষণ করিয়া গ্রীক্মপ্রতাবসম 
পৃথিবীকে নবীভূত করে, সেইৰূপ সঞ্চিত উপকরণ দ্বারা লোঃ 
শুন্য অযোধ্যাকে নবীরুত করিল। অনন্তর মহারাজ ₹ 

কুতোপবান বান্তবিধানবিৎ ব্রা্গমণগণ দ্বারা অযোধ্যার মুর 
দেবায়তনে পশ্থুপহার প্রদান পুর্থক দেবগণের পুজ। সমাধা 
করিলেন । পরে মেই পুরমধ্যে কামিনীর হৃদয়ে প্রিয়তম 
ন্যায় রাজভবনে প্রবেশ করিয়া অনুজীবীদিগের মিমি 
মর্য্যাদানুসারে উপযুক্ত গৃহসমূদায় নির্দেশ করিয়া দিলো 

আধুয় শীখাঃ কুলুমদ্রমাণাং স্পৃষ্ট! চ শীতান্ সরযুতরঙ্গীন্। 

তং ক্লান্তসৈনাং কুলরাজধান্যা প্রত্বুজ্জগণমোপবনান্তবাযুঃ॥ ৩ 
অথোপশলো রিপুমগ্রশল্য স্তনা1ঃ পুরঃ পেৌঁরসখঃ স রাজা। 

কুলধজন্তাঁনি চলধজাঁনি নিবেশয়ামাস বলী বলানি ॥ ৩৭॥ 
তাং শিল্পিসজ্ঞাঃ প্রভুণ! নিযুক্ত ঃ'তথাগতাং সপ্ভুতসীধনত্বাং। 
পুরং নবীচক্রুরপীং বিসর্গাৎ মেঘ! নিদাঘপ্লপিতামিবোব্রীমূ। ৬ 
ততঃ সপর্যণাং সপশ্বপহারাং পুরঃ পরার্প্রতিমাগৃহায়াঃ। 
উপৌধিতৈর্বাস্তৃবিধানবিষ্ভিঃ নির্ব্যীমীস রঘুপ্রবীরঃ॥ ৩৯। 
ভল্তাঃ সরাঁজোপপদং নিশীস্তং কামীব'কাস্তীহদয়ং প্রবিপা। 

'বখাহমনোরমূজীবিলোকং সন্তাবয়ামীস যথাপ্রধীনম্॥ ৪৭ 



৯ সর্গ] রঘুবংশ। ২৯৭ 

রমানুসারে স্থাপিত স্তস্তে হস্তী ও অশ্বশালায় অশ্ব সকল 
যত হইর়া বাঁস'করিতে লাগিল। বিপনীমধ্যে পণাজ্রব্য সমুদায় 
পাকারে সংস্থাপিত হইল। তখন সেই পুরী সর্বালগ্কারে 
্কৃতা' নারীর ন্যায় অতিমাত্র স্থুশোতিত হইতে লাণিল। 
ট ৰূপে পুনরায় অযোধ্যার পুর্বববৎ শোভা সম্পাদিত হইলে 
থিলীতনয় মহারাজ কুশ তথায় বাস করিয়া দেবরাজ 
রর এবং অলকাধিপতি কুবেরকেও সাফীন্য জ্ঞান করিতে 
গিলেন। 

অনন্তর গ্রীয়কাল মুক্তামণিসমলঙ্কৃত উত্তরীয়. ধারণ, 
তশয় পাগুবর্ণ স্তনমগ্ডলে হার প্রদান ও সুঙ্গবন্ত্র পরিধাণ 
তি বেশ রচনায় রমণীগণকে উপদেশ প্রদান করিবার 
মণ্তই যেন অবনীতে প্রাছুভূর্ত হইল। দিবাকর 'দক্ষিণ 
১ হইতে উত্তরায়ণ অবলম্বন করিলে উত্তর দিক্ সুশীল 
নন্দাশ্ঃর ন্যায় তুধারজাল বর্ষণ করিতে লাগিল । দিবসে 
[াপ অতিশয় পরিবর্ধিত হুইয়! উঠিল ; রজনী অতিগাত্র 
1হইয়া গেল। তণুকালে দিবস ও রজনীকে প্রণয়কলহ- 

সা মন্ছুরাসংশ্রযিভিস্তরঙ্গৈঃ শালাবিধিস্তস্তগতৈষ্চ নাগৈঃ। 
পুরীবভাঁসে বিপনিস্থপণা সর্বাঙ্গনদ্ধাভরণেব নারী ॥ ৪১॥ 

বসন্ স তস্যাং বসতো রঘূণ1ং পুরাঁণশোতামধিরোপিতাঁযাঁম্। 
ন মৈথিলেয়ঃ স্পৃহয়শম্বভুব তর্জে দিবো নাপাযলকেন্থরাঁয় ॥ ৪২ | 
অথাস্য রত্বুগ্রথিতো ত্তরীয়মেকান্তপাঁ)ং স্তনলম্ষিহারম। 
নিংশ্বীসহার্য্যাং শুকমাজগাম ঘর্দ্মঃ রিয়াবেষমিবোপদেষ্টুম ॥৪৩॥ 
অপস্তাচিস্াদয়নাৎ সমীপং দিগুত্তর! ভাস্বাতি সনিরৃত্ে? 
দানন্দশীতামিব বাম্পরুষ্টিংহিমসতিং হৈমবতীং সসর্জ্ ॥ ৪৪ ॥ 



২৯৮ 'রখুযংশ [১৬৭ 

কোপে পরম্পরবিচ্ছিন্ন অনুভাপানলে সন্থপ্ত-দক্গতীর ন্যা 
অমুমিভ:হইতে ' লাগিল ।. গৃহ্দীরর্ঘিকার, সলিলরাশি শা 
হইয়া 'শৈবালকালমণ্ডিত সোপানপরম্পরা ক্রমশ' পিতাঃ 
করত নারীগণের নিতপ্পরিমিত হইয়া! আসিল এবং; ত্রস্ 

'পদ্মযুণাল সকল উন্গ্ন হইয়া উঠিল। কাননমধ্যে সায়স্তন মনত 
কার কলিক! সকল বিকসিত হইয়া গন্ধে চতুর্দিক'আমোদি 
করিতে লাগিল। ঙ্গের। গুণ গুণ শব্দ সহকারে প্রতিপুগে 
উপবেশন করাতে বোধ হুইল যেন, উহ্ারা এক একটি করি৷ 
পুষ্পের সংখা! করিতেছে । শিরীষ কুসুম কামিনীগণের ক' 
হইতে খ্থলিত হইলেও অতিনব নখক্ষত চিহ্ুসম্পন্ন হেদজন 

সিপ্ত গগডদেশে উহার কেসর সংলগ্ন হওয়াতে আর সঙ 
পতিত হইতে সমর্থ হইল না । ধনাঢ্য লোকেরা ধারা খৃহমা। 
খাক্রদঞ্চালিত সুশীতল সলিলে সংসিক্ত চন্দনজলক্ষ 
মণিময় আসনে শয়ন করিয়। গ্রীয়্ নিবারণ করিতে লাগিন 

প্ররৃদ্ধতীপো| দিরসোইতি মী ত্রমত্যর্থমেব ক্ষণদ| চ তন্বী। 
 উতৌ বিরোধক্রিয়য়! বিভিন্ষৌ জায়াপতী সান্থুশয়াঁবিবাস্তীম্।& 

দিনে দিনে শৈবলবন্তাধস্ত1ৎ ফৌপানপর্কাণি বিমুঞ্চদন্তঃ | 
উদ্দগুপদ্মং গুহদীর্ঘিকীনীং নারীনিতস্বদ্বষসং বভুর ॥ ৪৬ | 

 ৰনেষু সাষস্তনমল্িকানাং বিভ্ত্তণে দান্ধিষু কুটুলেষু। 
প্রভোকরিক্ষিপপদঃ মশব্দং সংখ্যামিবৈষাং ভ্রমরশ্চকার ॥ 8৭1 
স্বেদাম্থবিদ্ধাপ্রনখক্ষতান্কে ভূষিষসন্দউুশিখং কপোলে। 

_ স্ুতং ন-কর্ণাদপি কামিনীনীং শিরীবপুষ্পং সহসা পপাত| | 
যন্ত্প্রবাহৈঃ শিশিরৈঃ পরীতান্রসেন.ধৌতান্ মলয়েযন্ডবস্য। 

শিলাবিশেষানধিশঘা নিহ্্যঃ ধারাগৃহেদ্ষাতপদুদ্ধিমন্তঃ ৪৯ 
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হিলারাক্সানরলসংসিজ্ উদ্ুক্ত কেশপাশে ধূপবাস প্রদান 
বর সায়ংকালবিক্সিহ।মল্লিক। কুসুম. সকল বিন্যাস করিতে 
তত হইল. তখন, ভগবান অননক্গ বসম্ভকালবিরহে নিতাস্ত 
নবল হইলেও মহিলাগনতণর কেশকলাপ দ্বার! পুনরায়, উদ্দী- 

[ত হইলেন। অঙ্ছনর্ক্ষের সুদীর্ঘ মঞ্জরী পরাগ্প্ররিপুর্ণ 
ওয়াতে। ঈষৎ পিঞ্জরবর্ধ হইয়া উঠিল ; তওকালে উহাকে 

খিয়া বোধ হুইল যেন, ভগবান উমাপতি. রতিপতির দেহ 
ধকরিয়াও ক্রোধতরে তাহার শরাসনজ্যা খণ্ড খণ্ড করিয়া- 
ইন। বিলামিগণ মনোহর গন্ধসম্পন্ন চুযুতপত্রথণ্ড, সুবাসিত, 

্য ও অভিনব পাটল পুষ্প ব্যবহার করিতে লাগিল। শ্রীক্ 
হাদিগর্কৈ এই. সমস্ত মনোজ্ঞ ভোগ্য বস্ত্র, প্রদান, করিয়া 
ঢাপনার উত্তাপদানাদি কয়েকটা দৌষ পরিহার কবিয়ালইল । 
ই ৰপে গ্রীষ্মের গ্রাঢ়তর প্রাছুর্ভার উপস্থিত হইলে অভ্যুদয় 

লী শশী ও মহারাজ. কুশের সন্তাপনিবারণক্ষম পাদ-* 
সবা সকলের অতিশয় প্রিয়তর হইয়া উঠিল। 

ন্নানাত্রমুক্তেম্বনুধূ পবাঁসং বিনান্তসায়ন্তনমল্লিকেষু। 
কামো বমন্তীত্যযমন্নবীর্যাঃ কেশেষু লেতে বলমঙ্গনীনাম্॥ ৫০ ॥ 

আপিঞ্জর! বন্ধরজঃকণত্বাৎ মঞীর্য, দারা শুশুতেবর্জজ,নস্যা | 

ই দগ্ধ পি দেহ গিরিশেন রোষাৎ, খণ্ডীকৃতা জোব মনোভবস্য ॥ ৫১॥ 

_ মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং-পুরাণশীধুং নবপাটলঞ্চ। 

সম্বধৃত! কামিজনেযু দোষাঃ সর্কে নিদাঁঘাবখিনা প্রম্ুষটাঃ ॥ ৫২। 
জনম্য তস্মিন্ সময়ে বিগাট়ে বষট্বতুছ্ো সবিশেষকাস্তৌ। 
তাপাপনোদক্ষমপাদসেকৌ ল চোদয়ন্ছৌ নৃপতিঃ শশী চ॥ ৫৩। 
অধোর্শিলো লোম্মদরজহংসে রেধোলতাপুষ্পবহে সরবুাঃ | 
বিহ্ত মিচ্ছা বমিতাসখসা তস্যাম্তসি ্রীক্মস্থখে বভূৰ | ৫৪ ॥. 

গ চরণ ও কিরণ | সি ক 
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এএই অবনগরেঅহীপাল কুশ তরঙ্জস্চারী উদ্মপ্ত রাজহংন, 
কুল, সমাকীর্থ - তীরস্থ-লতাজালনিপতিত : কুমুমবাহী: শ্রী 
সুখকর শ্রোতস্বতী সরযূর সলিলে প্রিয়তুমার সহিত বিষ্কা; 

করিতে অতিলাষ করিলেন। তখন সেই বিষ্সদৃশ তেজনী 
রাজ্জা সরমূর তীরে পটমগ্প সমুদায় প্রস্তুত ও জল হইছে 
জালিকসাহাষো নক্রু কু্ভীর প্রভৃতি জলজন্ত সকল অগ, 
নীত করিয়া সম্পদ্ ও প্রতাবের অনুপ আড়ম্বরসহকানে 
জলাবগাহনের আয়োজন করিতে লাগিলেন । অঙ্নারা যখন 
তীর হইতে সোপানপরক্পরা দ্বারা অবতীর্ণ হইতে লাগিল 
তৎ্কালে পরস্পরের অঙ্গদঘর্ষণসমুগিত শব্দ ও চরের 
নুপুরধনি দ্বারা সরিদ্ধিহারী হংসগণ নিতান্ত তীত হইয়া উঠিল। 
মহিলার! সলিলে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের দেহে জলমেক 
করিতে লাগিল। তখন নৌকাবঢ় মহারাজ কুশ নারীগণে 
জলবিহারে একান্ত অনুরাগ দর্শন করিয়া চামরব্জনধারিণী 
নিকটবর্তিনী এক কিরাতরমণীকে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, 

স তীরভূমৌ বিহিতোপকার্্যা মা নীযিতিস্ত [মপকৃ্টনক্রা মূ 
বিগাঁহিতুং শ্রীমহিমাসুরূপং গ্রচত্রমে চক্রধরপ্রভীবহ ॥ ৫৫ ॥ 

সা ভীরসোৌপানপথাবতারীদব্যোন্যকেযুরবিঘতিনীতিঃ। 
সনুপুরক্ষোৌতপদাতিরাঁসীছুদ্ধিগ্নহংস| সরিদঙ্গনাতিঃ ॥ ৫৬ | 

পরষ্পরাতুাক্ষণভতপরাণীং তাঁসাং নৃপোনজ্জনরগদর্শা | 
নৌসৎশ্রয়ঃ পাশ্ব থিত1ং কিরাতীকু্জাত্তবালবাজনীং বতাঁষে ॥ ৫৭| 

' পশ্যাবরোখৈ॥ শতশে| মদীয়ৈঃ বিগাহামানে! গলিতাঙগরাগৈঃ। 
 মদ্ধোদয়ঃ সার ইবৈষ বর্ণং পুষ্যত্যনেকং সরযূপ্রবা হজ ॥:৫৮॥ 

| বিলুগুমত্তঃপুরস্সম্দরীণাঁং ষদঞ্জনং মৌপপুলিতাতিরন্ডি। . 

ভম্ধূতীভির্দাদরাণীলো ভাং বিলোচলেষু রতিমক্রম।সাম। € ৫৯। 
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ছে! এই দেখ আমার অন্তঃপুরনারীগণ সলিলপ্রবাহে অব- 
হন করাতে সরষূ উহ্াদিগ্ের কলেবরক্দালিত অঙ্গরাগ দ্বার 
গঘমালাঁসমলঙ্কৃত সন্ধ্যাকালের ন্যায় নানাবিধ বর্ণ ধারণ 
রিয়াছে। নৌকা দ্বারা আলোড়িত সলিল' নারীগণের 
াচনে 'কজ্জল  রাগ্গ বিলুঞ্থ করিয়া তৎপরিবর্তে মদরাগ 
নিত শোভা সম্পাদন করিতেছে । এই সকল মহিলার! 
য়োধর ও নিতম্বের গুরুত্ব নিবন্ধন আপনার দেহকে বহন 
রিতে অসমর্থ হইয়াও জলবিহারে একান্ত অনুরাগ বশত 
ক্রদসমলঙ্ক ত বাহুপাশ দ্বারা অভিকষ্টে সলিলে' সন্ভরণ 
রিতেছে। শৈবালপ্রিয় মৎস্যগ্রণ উহাদিগের কর্ণ যুগল- 
[লিত:' তরঙ্গান্দোলিত শিরীষ পুষ্প টৈবালভ্রমে ভক্ষণ 
রিতে আসিয়া প্রতারিত ' হইতেছে । সলিলাম্ফালনে 
কান্ত আসক্ত এই সমস্ত রমনীগণের স্তনসংলগ্ন মুক্তীফল- 
দশ জলশীকরের মধ্যে মুক্তাহার ছিন্ন ও খ্বলিত হইলেও 
ক্ষিত হইতেছে না| "নিম্ন নাভির আবর্ত, জ্রতঙ্গীর তরঙ্ 
স্তনযুগলের চক্রবাকমিথুন এই কয়টি অবয়বের এই 
য়েকটি উপমা প্রসিঞ্ধ আছে; ; এই দেখ, এক্ষণে তৎসমুদায় 

এতা গুরুত্োশিপয়োধরত্বাদাক্ানমুদ্বোটুমশ ক্ল,বতাঃ। 

গাঁঢাঙ্গদৈর্বাহতিরপ্ন্ বাল1ঃ ক্রেশোজতরং রাগবশাৎ প্রবন্তে ॥ ৬০ | 
অমী শিরীষপ্রসববিতৎস।ঃ প্রত্বংশিনী বাঁরিবিহারিণীনীম্। 
পারিপ্রবাঃ শআ্রোতমি নিশ্নগা্টিশৈবালোলন্ ছলবস্তি মীনীন্॥ ৬১। 
আঁসাঁং জলাস্ফীলনতৎপরাণাং মুক্তীকলম্পর্থিযু শীকরেযু। 
পযোৌধরোৎসর্পিষু-শীর্যমাণঃ সংলক্ষাতে ন চ্ছিছরোইপি হারঃ॥৬২॥ 

আবর্তশোতা নতনাভিকাস্তেঃ তঙ্গী ভ্রুবাং ঘ্বন্দূচরান্তনান1ম্। 

কাতানি রূপাঁববৌপমানানাঙ্রত্ীনি বিলালিনীনাম্॥ ৬৩ 

. 
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এই বিলীসিনীগণের সি হিতই' রহিয়াছে: + ই্ছাদিগের পা 
'সঙ্গীতানুগত বাঁরিকপ 'সৃদঙ্গের ধনি কর্ণকুহর- পরিপূর্ণ বা 
তেছে: এবং তীরস্থ ময়ুরগণ পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া মু 
'কেঁকীরর্ধ পরিত্যাগ পুর্ববক উহার অভিনন্দন করিতেছে! 
অই রমনীগণের মুক্তাময়ী কাঞ্ধী বসনসংলিগ নিতসদে। 

জ্যোৎস্বান্তরিত তারকাশ্রেণীর ন্যায় মুশৌতিত হইতেছে 
উহার :সুতরপ্রবেশছিদ্র সমুদায় সলিলে পরিপূর্ণ হওয়া? 

উহা আর ধ্বনিত হইতেছে না। এ" দেখ, এক রম 
সখীর প্রতি- গর্ব পূর্বক করপর্লব দ্বারা সলিল নিঙ্গে 
করাতে স্থী' উহীর মুখকমলে জলসেক করিতেছে ; এক্গ 

উহ্বার অলকের সরল প্রান্ত তাগ হইতে কুস্কুমাদি চু ূর্ব সং 
অরুণ বর্ণ জলবিন্ছু ক্রমশ নিঃসৃত হইতেছে প্রমদাগঃ 
মন্তকে কেশপাশ স্বলিত, মুখকমলৈর পত্ররচন! 

তীরস্থলীবর্থিতিরৎকলাপৈঃ প্রন্মি্ধকে কৈরতিনন্দ্যামানম্ | 

শ্রোত্রেযু সংমুচ্তি রক্তমীসাং গীতান্ুগং বারিমদজবাদাম্। ৬ 
সন্দইবস্তেম্ববলানিতন্বেস্ি্েকা শান্তরিতৌডূতুলযাঃ। 
অমী জলাপুরিতনূত্রসার্গাঃ মৌনং তজন্তে রসনাকলাপীঃ॥ ৬৫। 

এতাঃ করেৎপীড়িতবারিধারাঃ দর্পাৎ সখীতির্কাদনেষু, সিক্তাঃ। 
বক্ষেতরাখ্ৈরলকৈস্তরূণাশ্চ,€ রান বারিলবান বমন্তি ॥ ৬৬। 

উদ্বন্বকেশশ্চাতপত্রলেখো িংখিমুক্তফলপত্রবেউ। 
মনোজ্ঞ এব প্রমদীমুখানীমন্তোবিহারাকুলিতোইপি বেষঃ| ৬৭। 
লা নৌবিমানাদবতীর্যা রেমে বিলোলহারঃ সহ নাভিরপ্্ছ। 
ধাবলয়ো্ৃতগ্জিনীকঃ করেপুতির্বন্ ইব দ্বিগেন্্ঃ| ৬৮। 
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বজীস/গপরিজন্ট হইয়াছে ): এই পে উহা- 
র “যর ট্ী। ্  কিছ; দ্বায়।, এভ্ছিল ভিন্ন লা নার 

র জি রানার, হ্ইয়াছে,। ্ 
মহারাজ কুষ্ঠ .কিরংতনারীকে-এইৰপ কিয়া, বয়ং: নৌকা 

তে অবতরণ গুর্থবক বন্য মাতঙ্গ যেমন উন্মালিত-বলিনীকে 
স্বদেশে “ধারণ কৰিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, 
[ইপ বক্ষঃস্থলে হারয়ষি আন্দোলিত করত এ সমস্ত রমনী- 
গণের সহিত জলবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন 'রমনীরা 
তাসম্পন্ন মহ্রাক্স কুশের সহিত সমাগত হইয়া, অতিশয় 
[তা ধারণ করিল। মুক্তামণি সমুদার় উজ্জ্বল ইন্দ্রনীল 
গর.সহিত.স$যোগ হুইবার পুর্থেই সাতিশয় মনোহর হইফ্ধা 
কে? কিন্তু উহার সহিত সংলিগু হইলে উহ্থারা €ষ. নিতান্ত 
দর্শন হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি। .. . 
অনন্তর সেই সমস্ত আয়তলোচনা অঙ্গনার গীতি পূর্বক 

রৃক্নির্ক্ত কু্কুমাদিবর্ণরঞ্জিত সলিলে কুশের দেহ অতি- 
কত করিতে লাগিল । তখন মহীপাল কুশ গৈরিকাদি ধাতু- 
সংযুক্ত গ্িরিরাজের ন্যায় তক্দরারা অতিমাত্র শোভা ধারণ 
[ীলেন। তৎকালে তিনি অস্থঃ পুরযুন্দরীগণে পরিরৃত 

ততো! নৃপেণান্। | স্রিয়ন্তাঃ জাজিষ্ধনা সাঁতিশযং, বির ও 
প্রাগেব মুক্ত। ন্যুনাতিরামাঃ পর্প্যজ্্রনীলং কক ॥৬৯। 
বর্ণোদকৈঃ কাঞ্চনশ্লমুতৈ স্তমাবতাক্ষাঃ গ্রণযাদসিধল্.। 
তধাগতঃ সোধতিত্গং বাসে সধাতুলিষ্যন্দ ইবাকিরালঃ। ॥ ৭. ॥ 
জনাব বিগাহ়্ালেন, সরিষ্কুর]ৎ তাম্। 
০৮০৭৪ ফরুত্নরযূরা তীর ॥ ৭১॥ 



বাগে ও রর ও 
কয় জোর সহিত তাহাকে প্রদানচকরিয়াছিলেন)/ 
জন্পশীল.অলঙ্কার জলবিহার: কালে' ভীহাধব-ছস্ত "ইহ 
অপরিজ্ঞাততাবে খ্থলিত ও সল্লিলে "নিপতিত হইল, 
মঙ্ঠারাজ কুশ ইহার বিন্ছবিসর্গও জাঁমিতে না পানি 

গ্রপয়িনীগণ সমভিব্যাছারে স্বেচ্ছীনুসারে এইৰপ-জলতী 

করিয়। তীরস্থিত পটমগ্ুপে প্রবিষ্ট হইলেন | তথাস় গ্রে 
করিৰামাত্র বক্জাদি পরিধান করিবার পুর্থেই দেখিলেন, তাহা 
হত, হইতে. দিব্য বলয় পরিভ্রষ্ট হইয়াছে-। এ অলঙ্বা 
প্রারে জয়লক্ষমী বশীভূত হন এবং ভাহার পিতা না 
স্বয়ং তাহা ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই কারণে সেই আস্ত! 
বিয়োগ মহারাজ কুশের নিতান্ত অসহ্য হইয়। উঠিল । পু 
অলঙ্কার সেই ধীরস্বভাব কুশের চক্ষে তুল্যপই লক্ষ 
হইত-। সুতরাং ততকালে সেই আভরণবিয়োগ তাহার লোৰ 
প্রবৃত্তি কিছুমাত্র উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হইল না। 

যৎ কুস্তযোনেরধিগমা ব্লামঃ কুশীষ, রাঁজ্যেন সমংদিদেশ্.! ১. 
তদসা টজত্রাতরণং বিহর্তরন্দাস্ত্টীতং সলিলে মমজ্জ 8৭২1 
্বাস্! যথাকীমমসৌ সদা রম্তীরোপকার্মণং গতমাত্র.'ঞব। -- 
দিবোন, শুন্তং বলবেন বাছম্ অপোঢ়নেপথযুরি ধিরদদর্শ 8৭৩ 
্টাঘ্যশ্রিযঃ সংবননং যত্তদা মুক্তপুর্বং গুরুধ-মন্যা)। .. 
সেহেইস্ত ন ভংশমকে| ন. লোড তক তুরাগস্পাজ্রিণে! ছি মীর 



াধো ্ মবগান ইসরা 'অআদুসন্ধান করিয়া-ফোক্ক 
পিইজানা প্রান্ত হইল্গ না। পরে তাহারা অন্দী হইতে ভীরে 
িত-হইয়া-. প্রকল্প সুখে কহিল) মহারাজ ! আমরা বহু 
ধক্বেওৎআপনার সেই সলিলভ্রষট উত্বুষ্ট অলঙ্কার পাই- 
মনা। "আমাদিগের বোধ হইতেছে যে, কুমুদ নামক ঘে 
গ"এই নদীগর্ডে হদ মধ্যে বাস করিয়া থাকে, সেই 
োভের বশীভূত হইয়! তাভা গ্রহণ করিয়াছে । 
অনন্তর মহাবলপরাক্রাস্ত মহারাজ কৃশ জালিকদিগের 

'খ এই কথা. শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া . 

কে জ্যারোপণ পুর্ববক সেই তীর হইতেই ভুজঙ্ষ-বিনাশের 
মিত্ত এক গারুড় অস্ত্র সন্ধান করিলেন | সেই অস্ত্র সন্ধান 

রবামাত্র হৃদ ক্ষতিত হইয়া তরঙ্গৰপ হস্ত গ্রসারণ' পূর্বক 
ডি নিপাতিত করত বিবরমধ্যর্নিপতিত বন্য হস্তীর ন্যায় 

ভনতঃ লমাজ্ঞাঁপযদাতু সর্বান্ আনাবিনস্তদ্বিচযে নদীষঙ্বন্। 
বন্াপ্রমন্তে সরযূং বিগ্লাহা তমুঢুরলানমুখপ্রসাঁদাঃ ॥ ৭৫ ॥ 
কৃতঃ প্রধত্তবো ন চ দেব লন্বং মগ্নং পযস্যাভরণোত্তমং তে । 
নাগেন লেইলাণৎ কুমুদেন হুনযুপাত্তমন্তত্দবাসিনা তৎ ॥ ৭৬ । 
ততঃ স কৃত ধঙ্ছরততজাং ধন্র্ধীরঃ কোপবিলোহিতণক্ষ2। 
গরুধাতং তরগতন্তরখ্ী ভূজঙ্গনাশাধ সধাদদেংল্্য ॥ ৭৭ ॥ 
তম্মিন ভাঘ$ সংস্িতরীত্রএব ক্ষেণভাৎ সমাবিষবাতরক্ষহ্তঃ। 
রোধাংলি নিদুযবপা তর ক্ীহ বন্যাঃ পরুধতররাস 1 1৮) 



ঘোর উরগ্জীধাত রীক্কসারিলাশহরর ০১১০০১১১ 
'ধেসল ধরি সভিত-উনিত হজ ভোগা 
ছু এক হামা লইয়া সেই জুনতিা হত "ছাই ছে 
শাতোরধান করিল । মহীপাল কুশ ভাহারে ভূষ ণণ্হত্তয ম 
সন্ত ফেখিয়া সেই গারড়ান্ ধতিসংহার্র করিলে $.সাধু 
কের ক্রোধ শঙ্ণাগত ব্যক্তির -উপক্ন- কীনা ভি 
হয লা। রি টি ২৮ কী 

না *বানবারারবিৎ নাগরাজ কৃমু। দানোরত'স। 

দ্বার! ভ্রিলোকীনাথ রাঘের আত্মজ বিপক্ষিজয়ী* সহা 
“ক্কুশকে গ্তিবাদন করিম্না কহিলেন, রাজন! তগবান দি ভূ 
রাবতরধার্থ মানুষ ৰপে পৃথিবীতে অবতীর্দ হইয়াছিল 
'পনি স্হারই দ্বিতীয় মুর্ভিবিশেষ পুভ্ত, কমি ইৃহাবিল। 
অবগত্ক আছি. আপনি আমার প্ুঁজনীয় ; অন্কএর আমি 
সাধ্যানুসারে আপনার বিরাগ উৎপাদন কত্ছিতে পারি। 

বালিকা ক্রীড়া] সময়ে যখন একটি কম্ছুক উর্ধে উৎক্ষিপ্ত র্ 

তন্মাৎ সমুদ্রাদিব মথামানাৎ উদ্বত্তনক্রাৎ সহসোন্মমঞ্জ। 

 লক্ষ্ষোব সার্ধং জুররাজরৃক্ষঃ কন্যাং পুরস্কৃত্য ভুজঙগরাক্সঃ॥ ৭), 
বিভূষণপ্রতাপহারহস্তমুপন্থিতং বীক্ষা বিশাম্পতিন্তম্। 
নৌপর্ণমন্্রং প্রতিনঞীহার প্রত্থেষ্বনির্্দ্ধরূয়ো হি সম্ভঃ ॥ ৮*। 
ব্রিলোক্যনাথগ্রতবং প্রতাবাৎ কুশং ছিরমস্কশমস্তাবিত্বান্। 
মাগগোন্সতেনাপ্যভিবন্দা মুর্ঘ,া সুর্ধাতিষিজংকুমুদো রভাষে! ॥ 
অবৈষি কার্যান্তরমানৃষস্য বিষ্ঠোঃ স্ুতাখ্যামপরাঁং তশ্থং তম 
মোকছং ক্ধং নাম তবাচারযমারাঁধনীষস্ঠ ধৃতোর্ষিধাত 1৮২ 
করাতিঘা'তো থিতকম্মকেষম।লোকা বাঁলাতিরুতুছটীন রঃ 
ভুদা পডজ্জোতিরিবান্তযিক্ষাৎ অবকত ইজধতীগদীধিই।। 



০ যুব. ৩৬৭ 

ছার জিপি লিপ. করিত়েক্ছিল+ তৎকা দো -আস্তরীক্ষ 
ইতে-যোরিভির গাঙাংর্ধার জময় গদাপলার এই জন্শ্দীল আভরণ 

র হইতে, পািত হইতেছে দেখিয়া কৌতুছলবশভ উল গণ 
রিযান্ছিত্দ 3 “ক্মাতএব আপনি এই জ্যাঘাতচি্ুলগত 

বাজানুলস্িন্ড পূর্থিবা রক্ষার সর্মপক্মৰপ প্রচণ্ড ভুঙ্দদণ্ডে ইহা 
[নারি ধারণ “করুম । আর 'সান্দার ই. কনিষ্ঠ। গিনী কুমু- 
ডী আজীবর 'াপনার চরণশুশ্রব। দ্বার অলঙ্কার গ্রহণন্ধপ 
জ্াগরধধ পরিহার করিতে ইচ্ছ। করিয়াছে, এক্সদণে ০ 

শগিগ্রহণ “ফন? 

 নাগরাজ কুম়ুদ অলঙ্কার প্রদান পুর মহীপাল রুশ 
ইৰপ কছিলে কুশ তাহারে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, হে 
[জগরাজ | তোমার সহিত" স্ন্ধ নিবদ্ধ হওয়া শ্লাঘার বিষয় 

ন্দেত নাই । তখন কুমু্গ বন্ধুবাহ্মাবের সছিত সূমবেত কইয়া 
নাপনার কুলের “অলঙ্কার্ববপ ভগিনী কুমুত্বতীফে কুশের 
চত্তে সমর্পণ করিলেন । | : 

তদেতদীজ্বানুবিলম্বিন| তে জ্যাঘাতরেখাকিণলাঞ্নেন | 

ভূজেন রক্ষাপরিঘেণ ভূমেরুপৈত যোগং পুনরংসলেন ॥ ৮৪ ॥ 

ইমা স্বসীরঞ্চ যবীষসীং মে কুমুদ্ধতীৎ নাহলি নানুমন্তম্। 

আত্মীপক্যাধং জুদতীং চিরাষ..শুজষষ] পার্থিব পাদযোন্তে ॥ ৮৫ | 

ইত্যুচিরান্পহ্থতাভ্রণঃক্ষিতীশং, 
নায়. ভৰান্, স্ব্ন ইত্যন্থভাষিতীরম্। 
নংযৌন্য$ধ ভ্িধিরদীস সমেত বন্ধুঃ 



। ৩৮ র্বংশ। [১৬৭ 
_অনস্থর; মহারাজ কুখ একত্র বর্জাচরগ-করিবার-মিছি। 

রি ত্থাশনসন্গিধানে কুমুধ্তীর' মঙ্ষলজনক 'উর্ণ।ড 
নির্দিত বলয় দ্বারা সমলঙ্কৃত পাণিপলন্জব গ্রহণ করিলে. চতুর্দি 
প্রতিধনিত .করিয়া দেবলোকে তৃর্ধ্য মিনাদিত ও জলদজা! 
হইতে অত্যাশ্চর্ধ্য "সুগন্ধি পুঙ্গ নিপতিত হইতে: লাগিল 
4: এই পে নাগরাজ কুমুদ বরিভূবনগুক রামের খ্জ 
কুশকে আপনার তগিনী প্রদান করিয়া ভূজগকুলকালাম 
গরুড় হইতে শঙ্কা পরিত্যাগ করিল এবং প্রজারগ্রীন র 
কুশও তক্ষকের পঞ্চম পুত্র কুয়ুদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা! 
সর্গতম় নিবারণ পুর্বক পৃথিবী প্রতিপালন করিতে লাগিলেন 

হ 

শা এ 

তস্যাঃ স্গুে মন্থুজপতিনা সাহচর্যায হস্তে 
'সাজলোপরাবলধিনি পুরঃ পাঁবকস্টেচ্ছিখস্য 1 

'দিবান্র্যাধনিরুদচরছাস্)যানে| দিগস্তান 
শাঙ্ষোদগ্রং'তদন বরৃষুঃ পুষ্পমা শ্চ্যামেঘাঃ॥৮৭ ॥ 

ইথং নাগস্ত্িতৃবনগুরৌরোরসং মৈথিলেষং 
লু! বন্ধুৎ তমপি চ কুশঃ পঞ্চমং তক্ষকম্থ | 
একঃ শঙ্ক'ং পিভৃবধরিপোরতাজদ্বৈনতেষাৎ 
শাস্তবালামবনিমপরঃ গৌরকান্তঃ শশীস ॥ ৮৮ ॥ 

ইতি প্রীরঘুবংশে মহকাঁধ্যে কালিদাসকৃতো 

কুমুদ্ধতীপরিণযো৷ নাম যোড়শঃ সর্গঃ ॥ ্ 



£সপ্তদশ সর্গ। 

৯8: 

অনস্তর-অনুষ্যের বুদ্ধিরৃত্তি যেমন রাত্রির শেষ প্রহর হইতে 
সাদগ্তথ লাভ করে, সেইৰপ রাজমঠিষী কুমুদ্বতী মহারাজ 
গহইতে এক পুত্র লাভ করিলেন। এ পুত্রের নাম অভিথি। 
লৌকিক বপলাবণ্য সম্পন্ন স্ুুশিক্গিষ্ত অতিথি দিবাকর যেমন 
শর ও দক্ষিণ দিককে পবিত্র করে, সেইৰূপ মাতৃ ও পিতৃ- 
শকে পবিত্র করিলেন। অর্থবিৎ মহারাজ কুশ আত্মজ 
'তথিকে সর্বাগ্রে আণীক্ষিকী প্রভৃতি কুল বিদ্যার অর্থ 
শ্চাৎ পার্থিব কন্ঠাগণের পাণি গ্রহণ করাইলেন । . মহা- 
ল প্রস্তুত মভাবল পরাক্রাস্ত জিতেন্্রর মহারাজ কুশ 
চীলিন্য সম্পন্ন শৌর্যাবীর্য/শালী সুধীর অতিধিরে আপ- 
র ন্যায় সর্থগুণে গুণবান দেখিয়া আপনারই" ্ধপাস্তর 
লয়া রিবেচন1 করিতে লাখিলেন। অনন্তর তিনি আপনার 
বপুরুষ পরষ্পর! নিদ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সংগ্রামে মুরূরাজ 
অতিথিং নাম কাকুৎস্থাৎ পুত্রমাপ কুমুদ্বতী। | 
পশ্চিমা দঘ 1মিনীযাঁষীৎ প্রসাদমিব চেতনা ॥ ১॥ 
সপিতুঃ পিভৃমান বংশং মাতুশ্চান্থপমছ্যাতিঃ | 
অপুনাঁৎ সবিতেবোতো মার্গ বুত্তরদক্ষিণো ॥ ২॥ 
তমাদৌ কুলবিদ্যানামর্ঘমর্থবিদাং বর£ 
পশ্চাৎ পার্থিবকচ্ঠান1ং পাণিমগ্রাহযৎ পিতা ॥ ৩॥ 
জাত্ান্তেনাভিজাতেন শরঃ শৌর্যবতা কুশঃ। 
অমম্য তৈকমাম্মীনমমেকং বশিমা বশী ॥ ৪ 



ংশ 

| ৩১৯৯ রমুনংশ ২৭ র্ 

ইল সহফারিতা অবলয়ন রে হুর, মাম ২ 
অসুরের সহিত সংআে প্রবৃত্ত হইলেন: এবং উ্য়েই যো? 
তর সংগ্রাম করিয়া সেই, সমরশয্যায় শয়ন করিলেন 
নাগর ্জ কুমুদের ভগিনী কুমুদ্ধতী জ্যোৎস্না যেমন কুমুদামন 
কর শশধরের অনুগরমন করেঃ সেইবঁপ মধারাজ কুষোর এ 

গমন করিলেন। তখন মহারাজ কুশ সুররাজ ইন্দ্রের সিং 
সনার্ধভাগী. এবং কুমুদ্ধতী দেবী শচীর সখী য় পা 
জাঙাংশভাগিনী হইলেসস। 

মহারাজ কুশ সংগ্রামে গমন করিবার কালে বব ্  
বর্গকে এইখপ অনুমতি করিয়া গিয়াছিলেন, যে আমা! 
সমরে মৃত্যু সমুপস্থিত হইলে আমার আত্মজকে . রাজপা 
অভিষিক্ত করিবে। এক্ষণে তীহারা কুশের সেই আনে 
শিরাধার্ধয করিয়া তাহার তনয় অতিথির রাজ্যাভিষেকো 
আয়োজম করিতে লাগিলেন ৷ শিপ্পিগণ মন্ত্রিবর্গের দিটে 
শানুসারে অতিথির অতিধেক সমাধানের নিমিত্ত স্তপত চতুষী 

সকুলোচিতমির্জরস্য সাহীযকযুপেযিবান্। | 
জঘাম সমরে দৈত্যং দুর্জযং তেন চাবত্বি। ৫॥ 

তং স্ব নাগরাজস্য কুমুদন্য কুমঘুত্বতী। 
অন্বগাৎ কুমুদানন্দং পশাঙ্কমিব কৌমুদী॥ ৬॥ 
তযোর্দিবস্পতেরাসীদেকঃ নিংহীসনার্ধডাঁক| | 

 দ্বিভীষাঁপি মখী শচ্যাঃ পারিজাতাংশভাগিনী॥ ৭॥ 
তদাআসভ্উবং রাজো মন্ত্িতৃদ্ধাঃ সমাদধুঃ | 

স্রস্তঃ পশ্চিমা মীজ্ঞাং ভর্ভঃ সংগ্রামধীবিনং 1 ৮1 
তে তস্য কল্পযামানুরভিষেক শিল্লিতিঃ সি 
বিমানং নবমুছেদি চতুঃনতগ্গ্রতিভিতদ্। ৯1. . 
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এক অভিনব মগুগ, প্রস্তুত করিয়া দিল । মন্িবর্গ 
মগ্ডুপমধ্যে পীঠোপরি উপবিষ্ট অতিথিকে অভিষেক 
ৰার নিমিত্ত সুবর্ণ কুত্তপরিপুর্ণ সীর্থ সলিল লইয়া উপস্থিত 
লন। তঙকালে করতাড়িত তুর্য্যের মধুর গম্ভীর ধনি 
হ্িন্ তা কল্যাণ পরম্পবা অতিব্যস্ত করিতে লাগিল। 
জ্ঞাতিরা ুর্বা, ষবাস্থুব, বটরৃক্ষের ত্বক ও নবপল্লব দ্বারা 
র নীরাজনা করিলেন। পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 
থে জয়সম্পাদক অথর্ববোদোক্ত মন্ত্রধিশেষ দ্বারা 
জয়শীল অতিথির অভিষেক কার্য্য আরম্ত করিলেন। 

'কালে স্কুলজলধারা কলকল শব্দে তাহার মন্তকে নিপতিত 
য়া ভগবান উমাপতির মন্তকে প্রবলবেগে পতিত জাহু- 
র ন্যায় অপুর্ব শোতা ধারণ করিল । সেই অনিষেক- 
লে বন্দিগণ তাহার স্তুতিবাদে প্রব্ত্ত হল ) তদার্শনে 

ঘত্রৈনং হেমকুস্তেষু সম্ভৃতৈত্তীর্ঘবারিতিঃ | 
উপতস্থঃ প্রকৃতযো ভদ্রপীঠোৌপবেশিতম'॥ ১০ ॥ 
নদন্ডিঃ ল্লিগ্ধগন্ভীরং তুর্ধোরাহতপুক্করৈঃ | 
অন্বমীযত কল্যাঁণং ত্ঠাবিচ্ছিন্নসস্তাতি ॥ ১১ ॥ 
ুর্বাযবাস্থুরপ্রক্ষত্বগ্ভি্সপুটো ত্বরান্। 
ভাতিরৃষ্ৈঃ প্রযুস্তান্ সম ভেজে নীরাজনাবিধীন্ ॥ ১২॥ 
পুরোহিতপুরোগাস্তং জিষ্ুং জৈত্রৈরথর্ব ভিঃ 
উপচক্রমিয়ে রবরমভিযেক্ত,ং ঘ্বিজাতষঃ॥ ১৩ ॥ 
তম্যৌঘমহভী সুখি নিপতস্তী বারোচত। 

সশবমতিষেকক্ত্রীগরঙ্গেব বিপুতদ্িধঃ ॥ ১৪ ॥ 
ভষমানঃ ক্ষণে তত্রিমলক্ষ্যত সুবন্দিতিও |. 
প্রবৃদ্ধ ইব পর্জজগ্ঠাঃ পারজৈরভিনন্দিতঃ | ১৫ ॥ 

৪ 
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বোধ হইলু যেন চাতকের। বর্থনশীল জলধরকে অতি; 
কারতেছে। মহীপাল কুশের আত্মজ অভিথি যখন মনত 
সলিলে অভিষিক্ত হইলেন, তৎকালে বর্ষাসলিলসেকগ্র্ 
বৈছ্যুতাগ্নির ন্যায় তাহার তেজ পরিবর্ধিত হইল । 

এইবপে অতিষেক কার্য সুসম্পন্ন হইলে অবনীন 

অতিথি ক্নাতকগ্রণকে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদনের উ 
যোগী ধনরত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন । স্নাতকেরা অনি 
প্রদত্ত অর্থলাতে যারপর নাই পরিতুষ্ট হইয়! তাঁহাকে আই 
স্বাদ করিলেন, কিন্তু তাহার পুর্থসঞ্চিত পুণ্যফল প্রত 
এ আশীর্থাদক্ুত ফল তৎকালে ফলিত হইবার অবসর গ্র 

হইল না। অনন্তর মহীপাল অতিথি কারাবদ্ধ ব্যক্তির ৭ 
মোচন» বধার্হ লোকের বধদণ্ড নিবারণ ও তারবাহী ব 

বর্দের তারাবতরণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন । স্ব 
আদেশানুসারে ধেনুগণের ছুদ্ধ দোহনও প্রতিযিদ্ধ হইল $ 

তম্য সম্মন্ত্রপুতীভিঃ ন্নীনমন্ডিঃ প্রতীচ্ছতঃ | 

বরৃধে বৈছথাতন্যাগ্নে বুর্ভিসেকাঁদিব ছাতিঃ॥ ১৬॥ 
স তাবদতিষেকান্তে স্নাতকেতো দদৌ বসু। 

যাঁবতৈষাঁং সম।পোরন যজ্ঞাঃ পর্যাপ্ত দক্ষিণীঃ ॥ ১৭॥ 
তে প্রীতমনসন্তন্মৈ যামীশিষমুদৈরযন্। 
সা তস্য কর্মনিরূত্তৈদুরিং পশ্চাৎকৃতা ফলৈঃ ॥ ১৮ । 
বন্ধচ্ছেদং ন বন্ধানাং বধাহ্াণামবধ্যতাম্। 
ধর্যাপাশ্চ ধুরো মোক্ষমদোহঞ্চাদিশদীবাম্.॥ ১৯ ॥ 

ক্রীড়ীপতত্তিণেইপাস্য পর্ীরস্থাঃ গুকাদযঃ। 

লর্ধমোক্ষান্তদাদেশীৎ যথেউগ্রতযোকতবন্॥ ২*॥ 
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রস্থ শুকশারিকা গ্রভৃতি ক্রীড়া! পতব্রিগণ মুক্তিলাত করিয়া 
ছানুসারে ইতন্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। 
অনন্তর মহারাজ অতিথি অলঙ্কৃত হইবার নিমিত্ত অন্য 

প্রকোন্ঠে আস্তরণসমাস্তীর্ণ গজদন্তনির্দিত পরিষ্কৃত 
আসনে উপবেশন করিলেন । প্রসাধনদক্ষ মনুষ্যরা 
লে হস্ত ক্ষালন করিয়া গন্ধমাল্য প্রভৃতি বিবিধ সুখসেব্য 
দ্বার৷ ধৃপোত্তাপশুক্ককেশ মহারাজ অতিথির বেশ রচনা 

যাদিল। -পরে মাল্দাম সুশোতিত তদীয় কেশ পাশ 
মালা দ্বারা সংযত করিয়া উহাতে অত্যুজ্ছল পদ্মরাগ 
সকল প্রত্যুপ্ত করিল | তৎপরে মৃবগনাতিসুরতিত 

ন দ্বারা তাহার অঙ্গরাগ সম্পাদন করিয়া গরোরোচন। দ্বারা 
[বলী রচন! করিয়া দিল। এইবপে রাজলক্ষষীৰপ বধূর 
পাত্র মহারাজ অতিথি যখন আতরণ মাল্য ও হংসলাষ্ডিতি 
?ল ধারণ করিলেন তকালে যার পর নাই প্রিয়দর্শন 

ততঃ কক্ষ্যান্তরগ্স্তং গজদন্তাননং শুচি। 
মাত্তরচ্ছদমধাস্ত নেপখ্যগ্রহণায় সঃ ॥ ২১ | 

হং ধৃপাশ্যানকেশান্তং তোষনির্ণিক্তপাণষঃ। 
সাকস্পলাধনৈস্তৈক্তৈ রুপসেছুঃ প্রসীধকাঃ॥ ২২। 
তস্য মুক্তাগুণোনদ্ধং মৌলিমন্তর্গতঅজম্ | 
প্রতুপুঃ পন্মরাগেণ প্রতামণ্ডলশোতিন! ॥ ২৩ ॥ 
ন্দনেনাজরাগঞ্চ মুগনাভিসুগন্ধিনা । 
সাপবা ততশ্চক্র,8 পত্রং বিদ্যাস্তরোচনম্॥ ২৪। 
মামুক্তাতরগঃ অব্থী হংসচিন্্ছুকুলবান্। 
দালীদতিশযপ্রেক্ষাঃ স রাজাত্রীবধ্বরঃ || ২৫ ॥ 



: ৪ | রুর্ধপ। [য় 

ইইবী উদ্টিলেমী।, অনন্তর তিমি "আপনা "বেশ বিন 
'ঘর্শম করিবার ৮ একগামি সুবর্ণ বধ পর্ণ 
কাঁরীলেন।- ভীঁচার- প্রতিবিষ্ব আদর্শ তলে নিপতিত, 

সুর্ষ্যোদয় কালে সুদের পর্ভন্থিত কপ বরা 
ন্যায় সীতিশঘ় সুশোভিত হইল । 7. 
অনন্তর মহারাজ অতিথি দেবসভাসদৃশ রাজসন্ভায় গা 

 করিধীর, দিপ্সিভ' তথ। হইতে উদ্খিত হইলেন'। পার্শ। 
লৌকের! রাজচিস্থ ছ্র চামরাদি ধারণ পূর্বক জয়ধনি কা 
লাখিক। রাজা অতিথি সভাতবানে সমুপস্থিত হউয়া প্র 

হৃপতিগ্ণণের চুড়ামণি দ্বারা যাহার পাদপীঠ অস্বিভ হইয়া 
সেই বিভানসমহৃত পৈতৃক সিংহাসনে উপবেশন করিলে। 
তিনি সেই বীর শ্রীৎস নামক গৃহ বিশেবর' অনু 
শ্ুভজনক সভামণ্ডপে উপবেশন করিলে উহা! ভগ 

বাঁকুদেবের প্রীবৎসলাঞ্ডিত বক্ষঃস্থল যেমন কৌন্তত মণি 
সুশোভিত হয় সেইৰপ শোতা ধারণ করিল। রাজকৃম 

নেপথ্যদার্শনস্ছাষ! তস্াদর্শে হিরণ্ৃষে । 

বিররণজোদিতে নুর্ষে মেরৌ কল্পতরোরিৰ ॥ ২৬॥ 

স রাঁজরুকুদব্য গ্রপাঁণিভিঃ পাম্ধবর্তিভিঃ। 

যযাবুদীরিভালোকঃ জুধর্লানবমাং সতীম্।॥| ২৭ | 

্ বিতনসহিতং তত্র ভেজে পৈভৃকমসনম্ | 

চূড়ীমণিতিরুদঘ, ফ্পাদপীঠং ষহীক্ষিতাম্,॥ ২৮ ॥ 

শুশুতে তেন চাঁক্রান্তং মঙ্গলীষতনং মহৎ । 

প্রীবমলক্ষণং বক্ষঃ লৌন্তুভেনেক। কৈশবম্।। ২৯1 

বো ভূষঃ মাতা খিরালাসনাপ্য সং। 

রেখীভাবাছুপারঢ়ঃ সীম গ্র্যমিন. চদা ঃ ॥ ৩৯.॥ 
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ধ. বাল্যাবস্থায়. যৌরকাজ্য প্রাঞ্ত হইয়াই . অধিরাঙ্গয 
বকার"করত" শশাঙ্ক যেমন. অর্ধবিকাশ প্রাপ্ হইয়্াই 
কালে সমগ্র বিকাশি লাভ করিলে সুশোভিত হয় সেইৰপ 

ভিত হইলেন ॥ অনুজীবি লোকের! সেই প্রসনমুখ ম্মিত- 

্বাভিভাবী মহারাজ অতিথিকে মুর্ভিমান্ বিশ্বাসের ন্যায় বোধ 
রিতে লানিল। সুররাজসদৃশপ্রীসম্পন্ন অতিথি এরাবতের 

যায় মহাবল মাতঙ্গে আরোহণ পুর্ব্বক ইতস্তত সঞ্চরণ করত 
্পপাদপৃতুল/ ধজদগুমমলঙ্কৃত পুরকে সুরলোকের অনুপ 
চরিলেন। সেই আদ্বিতীয় নৃপতির মস্তকোপরি সুশোভিত 
মম্দল' ঝান্তিসম্পন্ন আতপত্র পুর্থরাজবিয়োগসমুণ্ধিত সমস্ত 

[তের সম্ভাপ অপনীত করিল। ধুমোদীন নিবারিত হইলে 
£তাশনের শিখ। উদ্ধিত হয়, ুরষে্াদয় হইলে, পর রম্মিজাল 

উদিত হফ কিন্ত মহারাজ অতিথি হুতাশন ও সুষ্যের স্বভাব 

অতিক্রম করিয়া গুণ গ্রামের সহিত এককালে অভ্যুদয় লা 

গ্রসন্নমুখরাগং তৎ স্মিতপুর্করভিভাষিণম্ । 

মুর্তিমন্তমমন্যন্ত বিশ্বীসমন্জীবিনঃ ॥ ৩১ ॥ 
স পুরৎ পুরুহ্ তশ্রীঃ কল্পত্রমনিতধ্জ1ম্। 

ক্রমমাণ শ্চকার দাশ নাঁগেনৈরাবতৌঙ্গসা | ৩২ ॥ 

তশ্যৈকস্ঠোচ্ছি,তৎ ছত্র মুদ্ধি তেন মলস্িষ। 

পুর্বরজরিযোগৌম্মাৎ কৃৎ্ন্রস্য জগতো! হৃতম্॥ ৩৩ ॥। 

ধূমীদগ্পেঃ শিখা: পরশ্চাছুদযাদংশবো রবেও। 

মেোই্ভীতা ডেজনাং বৃত্তি দমমেবোথিতো গুনৈহ ॥ ৩৪। 

তং প্রীতিবিশ্দৈর্েবৈস্বতুঃ পৌরষোধিতঃ | | 

শরৎপ্রস র্যা ভির্তি বিভীবর্ধ্য ইক ধ্বম || ৩৫ | 
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করিলেন। রজনী যেমন সরৎকাল প্রভাবে স্বচ্ছ শ্রহ নক্ 

প্রভৃতি জেযাতিক্ষ সমুহ দ্বারা ফ্রুব নক্ষত্রকে দর্শন ক 
থাকে দেইৰপ পুরবাদিনী রমণীগণ প্রীতিবিশ্ষারিত মেরে 

তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অযোধ্যার দেবতা 

স্ুপ্রশস্ত আলয়ে আর্চিত হইয়! স্ব স্ব প্রতিমুর্তিতে অধিষ্ঠান 
পুর্ঘক অনুগ্রহতাজন অতিথির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শম করিয়ে 
লাগিলেন। তাহার অভিষেকবেদি অতিষেকজলে সিক্প 
হইয়া শুষ্ক হইতে. না হইতেই দুঃসহ প্রতাপ এযুদ্রতী 
পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠের মন্ত্রবল ও অতিথি 
শরজাল উভয়ে মিলিত হওয়ীতে জীবলোকে অসাধ্য আর 

কিছুই রহিল ন1। 
অনন্তর মহারাজ অতিথি স্বয়ং আলস্তশুন্য হা সভা 

সমতিব্যাহারে অর্থাঁ প্রত্ার্থীর অবশ্ঠনির্ণেয় সন্দিখ্ধ ব্যবহা; 
সমুদ্ায় প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপর 
ভূভাগণ বহুবিধ সংবাদ নিবেদন করিলে তিনি িউহাদিগকে 

অযৌধ্যাদেবতাঁশ্ৈনং গ্রশত্ত ধতনার্টিতাঁঃ | 

অন্থদধারলধোষং সাঙ্সিধোঃ প্রতিমাগতৈঃ ॥ ৩৬ ॥। 
ষাবশ্নাশ্যাযতে বেদিরভিষেকজলা প্রত । 
তাঁবদেবাশ্য বেলান্তং প্রতাপঃ প্রাপ ছুংসহঃ ॥ ৩৭॥| 

বশিষ্ঠম্ত গুরোর্পান্ত্রাঃ সাষকান্তম্ত ধস্থিনঃ| 

কিন্তৎ সাঁধ্যং ষছ্ুতষে নাধযেযু ন- 'সঙ্গতাঃ ॥ ৩৮ ||: 
স ধর্স্থনখঃ শশ্বদর্থিপ্রত্যর্থিনাং স্বযম্। 

দদর্শ সংশযচ্ছেদ্যান্ বাবহারানতজ্দিতঃ ॥ ৩৯ ।। 
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বারিতোষিক প্রদান করিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখ বিকাসাদি 

চিত্তপ্রসম্নতা সম্যক্ অনুমিত হইয়া পারিতোধিক 
ৰূপ ফল ফলিয়াছে ইহা অগ্রেই সুস্পষ্ট অনুভূত হইল। 

ঠাগর পিত। কুশের শীসন কালে শ্রাবণঞমাসের নদী সমুদায়ের 

যায় প্রজার! উদ্মতি লাক করিয়াছিল কিন্তু তাহার রাজ্যকালে 

চাত্রমাসের নদী যেমন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে সেইৰপ উনারা 
ন সমৃদ্ধির অসম্ভীবিত বৃদ্ধি লাভ করিল। মভাঁরাজ অতিথি 
লা কহিভেন তাহা কদাচাই মিথ্যা হইত না এবং যাহা 
দান করিতেন পুনরায় তাহা কখনই প্রতিগ্রহ করিতেন না; 
কিন্তু তিনি শত্রু বর্গকে একবার রাজ্াচ্যুত করিয়া পুনরায় 
যে রাজো সংস্কাপিত করিতেন এই বিবষ্ই তাহার নিয়মের 
সম্পূর্ণ রাতিক্রম ঘটিত। ৰূপ যৌবন ও ধন সম্পত্তি এই 
তিনের প্রত্যেকই গর্ষকের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু এই 
নমুদায় তাহাতে মিলিত হইয্বাও তাহার মন গর্বিত করিতে 
মমর্থ হয় নাই । | 

ততঃ পরমতিব্যক্তসৌমনস্তনিবেদিতৈঃ | 

যুযৌজ পাঁকাভিমুখৈভূত্যান্ বিজ্ঞাপনীফলৈঃ ॥ ৪৭ ॥ 
প্রজান্তদগ,রুণা নদ্যে। নভসেব বিবর্থিতাঃ। 

তশ্মিংস্তু ভূষসীং বৃদ্ধিং নতস্তে তা ইবাযযুঃ॥ ৪১ ॥ 

যছুবাঁচ ন তন্সিথা! যদ্দদৌ ন জহাঁর তৎ। 
সো ইভুন্ডগ্ন ব্রতঃ শত্রন্ুত্কৃতা প্রতিরোপযন্ ॥ ৪২॥ 

বযোৌরূপৰিভূভীনশমেকৈকং মদকীরণম্1. 
তানি ভল্মিন সমস্তানি ন তস্তোৎসিষিচে মনঃ ॥ ৪৩ |। 
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মহারাজ অভিথির এইৰপে গুণগ্া্েশর্লারা রতি 
তাহার প্রতি অমুরক্ত হইতে লাগিল. গুখন তিনি সৃষধ 
হইলেও বদ্ধমূল মহীরুত্রে নায় অনোর সিতান্ত অধয্য ই 
উষ্টিলেন। বাহ্য শক্ত দুস্থ ও অনিত্য, তাঙারা কখন বিদ্ে 
ভাবসম্পন্ন ও কথন বা স্নেহছপরবশ হইয়া থাকে) এ 
কারণে তিনি নিত্যঅনিষ্টকারী অন্তঃশক্র কামক্রোখ প্রত 
ছয়টিকে সর্ঝাগ্রে পরাজয় করিলেন। দেবী কমলা শ্বভীয। 
চঞ্চলা হইলেও প্রসাদোন্ুথ মহারাজ অতিথির নিন 
নিকষপাষাঁণে অঙ্কিত সুবর্ণরেখার ম্যায় ছুরপনের হহা 
উঠিলেন। পৌরুষ পরিশ্থন/ নীতি প্রদর্শন করিলে কেব। 

তীরুতার চিত প্রকীশ হয় এবং নীতি বিহীন পৌকুষ ব্যাস্া 

তিংত্র জন্তর কার্যের ন্যায় নিতান্ত তয়ঙ্কর 5ইয়া থাকে এ 
কারণে তিনি নীতি ও পৌরুষ উভয় বলই অবলম্বন পক সিদ্ধি 

লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । যেমন মেঘোপরো' 

শুন্য দিবাকর করজাল বিস্তার পুর্বক সমুদায়ই প্রত্যক্ষ করি 

ইথথং জনিতরাগাস্ত প্রকৃতিষ্বন্থবানরম্ণ 

অক্ষে'ভাঃ স নবোইপ্যাসাঁৎ দৃটমূল ইব দড্রুমঃ॥ ৪8 | 
অনিভাঁঃ শত্রবো বাহযাঃ বিপ্রকুষ্টবশ্চ তে বত। 
অতঃ সোইত্যন্তরীন্ নিত্যান যট্ গুর্বমজধ্রিগুন্॥ ৪৫ ॥ 

[ও প্রসাদাতিমুখে তন্মিন্ চপলাপি স্বভীধতঃ| 

নিকষে হেমরেখেব শীরাসীঙগনন্পাধিনী 1 ৪৬ | 
কাঁত্র্যাং কেবল! নীতিঃ শৌরধাং স্বাপদচেডিভষ্। 
অতঃ দিদ্ধিং সমেনাভাখুত"ভ্যামদ্বিঘেধ সঃ] ৪৭ 

ন তসা 'মণ্ডলে রাজী চ্াশ্টপ্রণিধিপীিতি& 1 
অদৃষ্টমভবৎ কিঞ্িৎ বাসের বিধস্বীতঃ | 8৮ ॥ 
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কেন, সেইৰপ মহীপাল অতিথি চতুর্দিকে চর প্রেরণ 
রলয়া আঁপনাঁর রাজমগুলমধো, সমস্তই পর্যবেক্ষণ করিতে 

তব হইলেন। দিবারাত্রির মধ্যে সময়ানুসারে ভূপাল- 

ণের যে সকল কার্ানুষ্ঠানের বিধি নির্দিষ্ট আছো, তিনি 
ংশয়শুন্য হইয়া! তৎসমুদায় অকপটে অনুষ্ঠান করিতে লাশি- 
লন। সেই রাজা মন্ক্িগ্রণের সহিত প্রতিদিন মন্ত্রণা করি- 

লও তাহার স্বাভাবিক গাভ্তীর্যঃয বশত উহা কোন ৰপেই 
কাশিত হইত না। স্বপক্ষ ও পরপক্ষে যে সমস্ত চর 
নযুক্ত হইত উহার! পরম্পর পরম্পরকে জানিতে পারিত 
1; তিনি নিয়মিত কালে নিদ্রিত হইলেও সেই সমস্ত চর 

রা সতত জাগবৰক হইয়া থাকিতেন। 
তিনি হুয়ং বিপক্ষগণের অবরোধক হইলেও নিতান্ত ছুর্গম 

রগ সমুর্দীয় প্রস্তত করিয়৷ রাখিতেন ; তাহাকে শক্রভয়ে তীত 

ইয়া যে তন্মধ্যে বাস করিতে হইত, তাহা নহে; করিনিকর 

হারনিরত সিংহ য় প্রযুক্ত কদাচই গিরিগুহায় শয়ন করে 

রাতিন্দিববিভাগেষু যদাদিষ্টং মহীক্ষিতাম্। 
তৎ সিষেবে নিযোগেন স বিকল্লপরাত্ম,খঃ ॥ ৪৯ ॥ 

ম্ত্রঃ প্রতিদিন তসা বভুব সহ মন্ত্রিভিঃ | 
সজাতু সেবামানোইপি গুগুদ্বারেন সুচ্যতে ॥ ৫০ ॥ 

পরেষু স্বেষু চ ক্ষিট রবিজ্ঞাতপরস্পরৈঃ | 
সৌইপসপৈর্জজাীগাঁর বথাকালং স্বপন্নপি ॥ ৫১॥ 
ুর্গাণি ছুগ্রহাণ্যাসংস্তন্য রোদ্ব,রপি দ্বিষাম্। 
নহি পিংছে! গজাক্কন্দী ভবান্ধিরিগুহাঁশযঃ ॥ ৫২₹॥ 

৫ 
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না। তিনি শুতফলোৎপাদক কার্ধ্য সমুদায় সবিশেষ পরীক্ক। 
করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেন ; ধানা যেমন অত্যন্তরে সপ 
হয়,ষেইৰপ কাহারও কার্য গুড় ভাবে নির্বিগ্ষে ফলিত হন 

মহারাজ অতিথি অভুদয় লাত করিলেও কদাচ কুপথে 
পাদ প্রসারণ করেন নাই; সাগরসলিল উচ্ছলিত হইলেং 
নদীমুখ দ্বারাই নির্গত হইয়া থাকে । টদবাঞ্ পরকৃতিবর্গে 
বিরাগ উৎপন্ন হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি বিধান 
করিতে পারিতেন, কিন্তু যে বিরাগের প্রতীকার করিতে হইবে 

স্বয়ং প্রাণান্তেও তাহা উৎপাদন করিতেন না । সেই মহীপান 

সমগ্র শক্তিসম্পন্ন হইলেও অপেক্ষারূুত অধিক বলশাদী 

ভূপালের সহিত কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না; দাবানন 
অনিলের সাহায্য লাভ করিলেও কখন সলিল দগ্ধ করিছে 

অগ্রসর হয় না। তাহার অর্থ ও কাম দ্বার] ধর্মের, ধর্ম দারা 

অর্থ ও কামের, কাম দ্বারা অর্থের ও অর্থ দ্বারা কামের কোন 

বিত্ব উপস্থিত হইত না। তিনি এই ত্রিরর্গকে নির্বিশেষে 

তবামুখ্যাঃ সমীরস্ত|$ প্রতাবেক্ষ্য| নিরতাযাঃ | 

গর্ভশালিনধন্মা৭ স্তস্য গুঢ়ং বিপেচিরে ॥ €৩॥ 

অপথেন প্রবরৃতে ন জাতুপচিতোইপি সঃ । 

র্দ্ধো নদীমুখেনৈব প্রস্থীনং লবণীস্তমঃ॥ ৫৪ ॥ 

কামং প্রকৃতিবৈরাগাং সদ্যঃ শমযিতুৎ ক্ষমঃ। 
যনা কার্যাঃ প্রতীকাঁরঃ ম তন্সৈবৌদপাঁদষৎ ॥ ৫৫; 
ভব্যম্বেবাভবদ্যীত্রা তলা শক্তিমতঃ সতঃ। 

সমীরণগহাযোইপি নাস্তঃপ্রাথা দবানলঃ॥ ৫৬ ॥ 
ন ধর্মামর্থক।মাভাং বৰাধে নচ তেন তেঁ। 
নর্থাং কামেন কামং বা সোর্থেন সদৃশস্তিষু ॥ ৫৭॥ 
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টপত্তোগ করিতেম। মিত্রগণ অতিশয় হীনদশী গ্রস্ত হইলে 
কানকপ উপকার সাধনে সমর্থ হন না; আর যদি অভযুদয়- 
গালী হন, তাহা হইলে অমিষ্ট "চেষ্টা করেন ; তিনি এইৰপ 
সনুধাবন করিয়া সমুদায় মিত্রকে মধ্যবিষ্ত করিতেন। মহা- 
াঙ্জ অতিথি আপনার ও বিপক্ষের শক্তি ও দেশকালাদির 
বলাবল বিচার করিয়া যদি আপনার" তৎসমুদায় অপে- 

কারুত অনুকূল হইত যুদ্ধধাত্রা করিতেন ; আর যদি 
গচা না হইত, তদ্বিষয়ে পরাজ্ধুখ হইতেন। অর্থ সঞ্চয় 
[াকিলেই অনেকের আশ্রয় স্থান হওয়া যায়, এই বিবেচনা 
রিয়া তিনি অর্থসংগ্রহে যত্ব করিতেন; জলধর অস্থুগর্ড 
ইলেই চাতকের] তাহার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। সেই 
মতিথি বিপক্ষের কাষ্যে বিস্ব উৎপাদন করিয়া আপনার কার্ষো 
মতিশয় উদ্যোগী হইতেন এবং রন্ধান্থেষণ পুষ্থক শত্রু 
কে প্রহার করত. আপনার রন্ধু সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। 
ঠাহার পিতা কুশ সৈন্/গণের প্রতিনিয়ত পুফ্িসম্পাদন, অক্্র- 

হীনা নাম্থপকতূ্ণি প্ররৃদ্ধানি বিকুর্্নতে | 
তেন মধামশক্তীনি মিত্রানি স্থাপিতানাতঃ ॥ ৫৮ ॥ 
পরাত্মনোঃ পরিচ্ছিদ/ শক্ত্যাদীনাঁং বলাবলম্। 
যযাবেভির্বলিষ্টশ্চেৎ পরম্মদাস্ত সোন্যথা ॥ ৫৯ | 
কোশেনাশ্রযণীষত্বমিতি তন্যার্থসংগ্রহঃ | 
অন্বগতো হি জীমুত শ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে ॥ ৩০ ॥ 
পরকর্ণ্ণীপহঃ সোইভূছদাতঃ স্বেষু কর্মানু। 
আবণেদাজনোরক্,ং রন্ষে,যু প্রহরন্ রিপুন্॥+৬১ ॥ 
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শঙ্ত্রে শিক্ষাবিধান ও যুদ্ধে নিপুণত| উত্পাদন করি! 
ছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি উহাদিগফে আপনার দেঃ 
নির্বিশেষে রক্ষা করিতেন । বিপক্ষেরা উরগপিরোনিমি 
রন্তবের ন্যায় তাহার মন্ত্রোৎসাহ প্রভৃতি শক্তিত্রয় 'অপ্ 

করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু তিনি চুস্বকসমী কষ্ট লৌঙ্ছের না? 
শক্রুবর্গের শত্তিত্রয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন । অতিথির রাজ 

শাসন কালে বণিকেরা শ্রোতস্বতীতে দীর্ঘিকাঁর ন্যায় নিবি 

অরণ্যে উপবনের ন্যায় এবং পর্বতে নিজ গৃঙ্কের না! 
স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিত। রাজা অতিথি বিত্বপরম্পরা হই 
তপস্যা ও তক্ষর হইতে অর্থের রক্ষা বিধান করিয়া ব্রহ্ম 

প্রভৃতি আশ্রম বাঁসীদিগের নিকট তপস্যার ষষ্ঠাংশ ও ব্রাহ্ষণা 

বর্ণ চতুষ্টয় হইতে অর্থের ষষ্ঠাংশ রাজস্ব গ্রহণ করিতেন 
তগকালে পৃথিবী আকরে রত্ব, ক্ষেত্রে শস্য ও অরণো হু 
সমুদায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া তাহারে রক্ষণাবেঙ্গ 

কার্য্যের অনুপ বেতন প্রদান করিয়াছিলেন । সেই কার্ড 

পিত্র! সংবদ্ধিতো! নিতাং কৃতাস্ত্রঃ সাম্পরাযিকঃ। 
তস্য দণ্ডবতো দণ্ডঃ স্বদেহান্ন বাশিষাত ॥ ৬২॥ 

সর্পস্মেব শিরোরত্বং নাসা শক্তিত্রযং পরঃ। 

স চকর্ষ পরস্মান্তৎ অধস্কীন্ত ইবীযসম ॥ ৬৩॥ 

বাপীন্মিব অরবস্তীষু বনেষু পবনেম্তিব। 

সার্থাঃ স্বৈরং স্বকীষেষু চেরুবেশস্থিবাদ্রিযু॥ ৬৪। 
তপে| রক্চন স বিশ্বেত্য স্তত্করেভাশ্চ সম্পদঃ। 

যথা ্বমণশমৈশ্চক্রে বর্েরপি ষড়ংশভাঁক ॥ ৬৫ | 
খনিভিঃ সুযুবে রত্বং কষেত্ৈঃ শস্যং বনৈর্গন্জীন্। 

দিদেশ বেতনং তন্যৈ রক্ষা সনৃশমেব ভূঃ ॥৬৩॥ 
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কষ্ধের ন্যায়-পরাক্রম সম্পন্ন রাজ সন্ধিবিগ্রহাদি ছয় গুণ ও 
লভৃত/াদি ছয় বলকে যথাস্থানে নিয়োগ করিতেন । 

এইৰূপে মহারাজ অতিথি চতুর্থিধ রাজনীতি ক্রমান্বয়ে 

প্য়োগ করিয়া মন্ত্র্যাদি অষ্টাদশ তীর্থ মধ্যে অব্যাঘাতে তাহার 
চলতভোগ করিতে লাগিলেন । তিনি কপট যুদ্ধপ্রণালী অব- 

[ত হইলেও ধর্্মানুসাঁরে যুদ্ধ করিতেন ।-বীর পুরুষানুরাণিণী 

রী অতিসারিকাৰৃত্তি অবলম্বন পুর্থক স্বয়ংই তাহার নিকট 
টপস্থিত হইতেন। যেমন গন্ধদ্বিপের মদগন্ধ দ্বারা অন্যান্য 
াতঙ্গ পরাজ্ু,খ হইয়া যায় সেইৰূপ বিপক্ষের! তাঁহার প্রতা- 

পই প্রতিহত হইত ; সুতরাং তাহাদিগের সহিত উহার 

প্রায়ই সংগ্রাম উপস্থিত হইত না । চন্দ্র ও সমুদ্র পুর্ণতা লা 
চরিলেই ক্ষয় হইয়া থাকে ; মহারাজ অথিতি চন্দ্র ও. সমুদ্রের 
ন্যায় প্রবৃদ্ধ হইতেন, কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় কদাচ ক্ষয় 

প্রাপ্ত হইতেন না । জলদজাল যেমন সমুদ্র হইতে প্রচুর পরি- 

স গুণীনাঁং বলানাঞ্চ ষমীৎ ষল্ম,খবিক্রমঃ | , 

বভূব বিনিযোগজ্ঞঃ সাঁধনীযেষু বস্ত্রযু॥ ৬৭। 
উতি ক্রমীৎ প্রযুগ্ডানো রাজনীতিং চতুর্বিধ।ম্। 
আ'তীর্ঘণদপ্রতীঘাঁতং স তশ্যাঁঃ ফলমাঁনশে ॥ ৬৮ ॥ 

কুটযুদ্ধবিধিজ্ঞেইপি তন্মিন্ সন্মার্গযৌখিনি | 
তেজেইভিসারিকারৃত্তিং জমস্রীব্বারগামিণী॥ ৬৯ ॥ 
প্রাষঃ প্রতাপভগ্রত্বদরীণাং তস্য ছুর্লতঃ। 
রণো গন্ধদ্বিপস্ডেব গন্ধতিন্নীন্যাদন্তিশঃ ॥ ৭০ ॥ 

প্রবৃদ্ধৌ হীযতে চক্র্রঃ সমুদ্রোইপি তথাবিধঃ | 
স তু তৎসমরৃদ্ধিশ্চ স চাভুত্তাবিব ক্ষযী॥ ৭১। 



৩২৪ রঘুষংশ। | [১ 

মাণে সলিল প্রা্থ: হইয়া চতুর্দিকে বর্ষণ করিয়া থাকে; দা 
ৰূপ প্রার্থনা পরায়ণ দরিদ্র সাধুলোকেরা' সেই সদাশয় অষঠি 
থির নিকট প্রার্থনাধিক অর্ধলাভ করিয়া দান দ্বারা আপনানী। 
দাতা নামে পরিগণিত হইতেন। মহীপাল অতিথি স্াতিবাদে 
উপযুক্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও অন্যের মুখে আপনা 
প্রশংসাগান শ্রবণ করিলে যার পর নাই লঙঞ্জিত ও স্তাবক 
দিগের প্রতি বিরক্ত হইতেন ; ইচাতেও তীর যশের আঁ 
পরিসীমা থাকিত ন1। সমুদিত সুর্যা যেমন পাপ উন্মু লন ধ 
অন্ধকার নিরাকরণ করেন সেইৰ্ধপ তিনি নিরন্তর দর্শর 
এদান দ্বারা পাপ হরণ ও যাখার্থা সমর্থন দ্বারা অজ্ঞানার্ধাকা। 
দুরী'করণ পূর্ত প্রজাগণের স্বাধীনতা সম্পাদন করিতেন। 
শশাঙ্কের অংগুজাল পদ্মে প্রবেশ করিতে পারে না এবং 
স্র্য্যের করজালও কুমুদের অত্যন্তর স্পর্শ করিতে সমর্থ হা 
ন1; কিন্তু সেই গুণসম্পন্ন মহারাজ অতিথির গুণগ্রাম বিপক্ষ, 
মধ্যেও আম্পদ লাভ করিয়াছিল । তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানু 

সম্তস্তস্যাতিগমনাঁদত্যর্থং মহতঃ কুশাঃ। 
উদধেরিব জীমৃতাঃ প্রা পুরদীতৃত্বম খিঁনঃ ॥ ৭২ ॥ 
স্তযমানঃ স জিত্রায স্ততামের সমাঁচরন্। " 
তথাপি বৰৃধে তস্য তৎকারিদ্বেষিণো যশঃ ॥ ৭৩ ॥ 
ছরিতং দর্শনেন ঘ্বন তত্বার্থেন স্ছদতভ্তমঃ| 
গ্রজাঃ স্বতস্ত্রযাঞ্চক্রে শম্ষ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৭৪ ॥ 
ইন্দে(রগতযঃ পদ্ম সু্যাস্ত কুমুদেইংশবঃ। 
গুণাস্তস্ত বিপক্ষেংপি গুণিনে| লেতিরেই্তরম্ ৭৫ - 

ক 
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1নের নিমিত্তই. জন্লাতাতিলাধী হইতেন ; সুতরাং যদিও 
ত্রকে বঞ্চনা কর! তাহার দিথ্িজয়ের একমাত্র উদ্দেশা ছিল 

ধাগি তাহা ধর্ম সঙ্গত হইত । এই ৰূপে তিনি শাস্্রনিরিষ্ট 
কাষ দণ্ডজ তেজ দ্বারা অভ্যুদয় লাত করিয়া দেবগণের 
বত! ইন্দ্রের নায় সমস্ত রাজার রাজ হইয়াছিলেন। 

সেই রাজা অতিথিকে সাদশ্নিবন্ধন লোকপালগণের 

গ্চম। পৃথিব্যাদি মহাভূতের বষ্ঠ এবং সপ্ত কুলাচলের অফ্টম 
লিয়৷ নির্দেশ করা হইত । দেবগণ যেমন সুররাজ ইন্দ্রের. 
জ্ঞা শিরোধাধ্য করিক্জা থাকেন, সেইৰপ নৃপতিগণ স্থদু- 
পরিহ্ৃতাতপত্র মন্তরকে তাহার নিয়মবিহিত আজ্ঞা বহন 

রিতেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পুর্থক যাজকদিগকে 
ইবৰূপ দক্ষিণা দান করিলেন যে ধনদ কুবের ও ত্রাহার নাম 
ল্য হইয়াছিল | দেবরাজ ইন্দ্র তাহার রাজে; প্রচুর 

পরাভিনন্ধানপরং যদ্াযপ্যস্য বিচেষ্টিতস । 

জিগীষোরশ্বমেধাষ ধর্মে বভূব তত ॥ ৭৬ ॥ 
এবমুদ্যন্ প্রভাবেণ শাস্ত্রনি দিষ্টবক্সনা। 
বৃষেব দেবে! দেবীনাং রীজ্ঞাং রাজা ব্ভুব সঃ ॥ ৭৭ ॥ 

পঞ্চমং লোকপালানামুচুঃ সাধর্মাযোগতঃ। 

ভুভীনাং মহতাং ষষ্টমষ্টমং কুলভূভূতাম্ ॥ ৭৮ ॥ 
দুরাপবর্জিতচ্ছত্রৈ স্তস্ঠাজ্ঞাং শাসনার্পিতাঁম্। 
দধুঃ শিরোভিভূঁপালাওঃ দেবাঃ পৌরন্দরীমিব ॥ ৭৯ ॥ 
ঝত্বিজঃ স তথানর্চ দক্ষিণাভির্মহা ক্রতে। 
যথা সাধারণীভূ'তং নাদাস্ ধনদস্ত চ॥৮০॥ 

্ঁ 
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পরিমাণে বারিরর্ষণ করিতেন; যমরাঞজ পীড়ার উদ্রেক পর্য। 
নিবারণ ফরিগাছিলেন ; জলাধিনাথ বরুণ নৌচারীদিগে 
স্থখসঞ্চরণের নিমিত্ব জলপথ নিরাপদ করিয়াছিলেন । কুবে 
রঘু প্রভৃতি মহাবীরগণের মহিমা স্মরণ করিয়া বলবা: 
ধনরৃষ্টি করিতেন; এই ৰূপে লোকপালগণ সমবেত হই! 

* সেই রাজাধিরাজ অতিথির নিকট শরণাগতের ন্যায় কা! 
করিয়াছিলেন |, 

ইজ্জাদউ নিযমিতথদো্রেকবৃত্ির্যমোইড়ুৎ 
যাদে।নণখঃ শিবজলপথঃ কর্ম্মণে নৌচরীণাম্। 

গুর্বাপেক্ষী তদন্ছু বিদধে কোঁষরৃদ্ধিং কুবেরঃ এ 

তম্মিন দণ্ডোপনতচরিতং তেজিরে লোকপাঁলাঃ॥ ৮১ 

ইতি শ্ীরঘুবংশে মহাকাব্য কালিদাঁসকুতৌ 
অতিথিবর্ণনো নাম সগ্তঁদশঃ সর্গঃ | 



অষ্টাদশ সর্গ।' 

১ স্পা ভী পর (8৮০... রি 

জয়শীল মাহারাজ অতিথি নিষধ দেশাধিপতি 
রপতির দ্বহিতা হইতে নিষধ পর্তের ন্যায় সারবান 
কপুত্রলাভ করিলেন। এ পুত্রের নাম নিষধ। অতিথি 
[ই মহাবল পরাক্রীন্ত নিষধের উপর সন্ত লোক রক্ষার 
রার্পণ করিবেন এই ৰূপ অভিপ্রায় করিয়া, প্রচুর 
রিবর্ষণ-নিবন্ধন শস্য ফলোন্ম,খ হইলে জীবলোক যেমন 

ও সন্তষ্ট হয়, সেই ঝপ নেই যুবা হইতে মারপর নাই 
নন্দিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সুখ-সাধন শব্দ 

পর্শ গ্রভৃতি বিবিধ বিষয় উপভোগ পূর্ধক বহুদিনের 
নমিন্ত নিষধকে রাঁজ-পদ্বী প্রদান করিয়া কুমুদ-ধবল 
্াবল-লন্ধ স্বর্গে আরোহণ করিলেন। তখন" সেই 
'ঘ-পলাশশলোচন সমুদ্রের ন্যায় গত্তীর-চিত্ত পুরদারের . 

ম নৈষধস্যার্থপত্েঃ লুতাঁয়ামু উৎ্পীদয়ামীল নিবিদ্ধশক্রঃ | 

অনুননধরৎ নিষধান্নগেজ্দ্রাৎ পুত্র যমীহুর্নিষধাখ্যমেৰ ॥১ ॥ 

তেনোঁকবীর্ষেটণ পিতা প্রজা়েঃ কল্পিষ্যমীণেন ননন্দ যুনা | 

সুরন্টিযেগাদিব জীবলোক€ শস্যেন সম্পত্তিফলোন্ব,খেন ॥ ২ 
শব্দাঁদি নির্বিশ্য সুখেহ চির তন্মির প্রতিষ্ঠাপিওরাঁজশব্দ2 | 

কৌমুদ্বতেয়ঃ কুমুদাঁবদাঁতৈঃ দ্যামর্জিতাঁৎ কর্মভিরীকরোহ ॥ ৩। 

পৌঁত্রঃ কুশস্যাপি কুশেশঘাখ্যঃ সসাগ্রাঁৎ সাগরধীরচেভাঃ| 

একাতপত্রীৎ ভুবমেককীরঃ পুরালাদীর্বভূজে। বুতোজ ॥ ৪ ॥ 
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অর্গলের ন্যায় গ্রকাগু-ভুজাগু-সম্পন্ন বীর-কার্ধ্য সাহাধ 
নিরপেক্ষ কুশের পৌঁত্র নিষধও সসাগর।. একছত্রা পৃথিব 
গ্রতিপাঁলন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহার লোকান্ঠ 
প্রাপ্তি হইলে অনলের ন্যায় তেজভ্বী নল নামে তা 
এক পুত্র রাজ-লম্ষ্মী অধিকার করিলেন। মাতঙ্গ ফেম 
নলবন চূর্ণ করে, মেইৰপ মেই পঅ-সুন্দর-মুখ মহীরা 
নল শত্র-সৈন্যগণকে বিমর্দিতত করিতেন। অন্তরীক্ষ 

গন্ধর্কেরাও তাহার যশৌগান করিত । 
অনস্তর মহারাজ নল আকাশের ন্যায় শ্যামল-কলে 

শরীবণ মাসের ন্যায় গ্রজাগণের প্রিয়দর্শন নভ নাঁমে 
পুত্র লাভ করিলেন। কিয়ংকাল অতীতহইলে সেই ধর্মশী 
রাজ প্রজাঁপালন-পটু পুত্রের হস্তে অযোধ্যার আর 
পত্য প্রদান পূর্ধক মুক্তিপদ লাভার্থ স্থবিরোচিত অর? 
বাস অবলম্বন করিলেন । অনস্তর মহারাজ নভের ৪] 
মধ্যে গ্লুগুরীকের ন্যায় রাজগণের অজয় পুণ্তরীক না 

তদ্যামলেখজাস্তনযন্তদস্তে সংশশ্রিয়ং প্রাঁপ মলাভিধাঁনঃ | 

যো নুলান্দীব গজঃ পরেষাঁৎ বলান্যমৃদ্ধন্ঘলিনাভবক্ত 8 ॥ &॥ 
নতণ্চৈর্গীতিষশাঁঃ সলেভে নতন্তলশ্যাঁমতনুখ তন্জম | 
খ্যাঁতং নতঃশদময়েন নান কাঁন্তং নভোঁমাসমিব প্রজানাঁম্ |&। 
তণ্মৈবিস্তজ্যোত্তরকো শলাীং ধর্মোত্বরস্তৎ প্রভবে প্রভূত্ব। 
মৃৈরজর্ধ্যৎ জর়সোপদিটক্্র অদেহবন্ধায় পুন বন্ধ ॥ ৭॥ 
তেন দ্বিপানাঁমিব পুগুরীকো রাজ্ঞামজয্যো$জনি পুগুরীকঃ | 
শীস্তে পিতর্দযহৃতপুগুরীক। যং পুগুরীকাঁক্ষার্থিব ত্রিতা। আঃ ॥) 
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'ক পুত্র উৎপন্দ হইল। নভ মর্ত্য লীলা! সম্ঘরণ ক 

টেরি 

লে শ্বেতপদ্ম-সুশোভিত-হস্ত। দেবী লক্ষ্মী বিষ্ণুর ন্যায় 
গুরীককেই আশ্রয় করিলেন। মহারাজ পুগতরীকের 
কমবস্থা নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। অবা্থ-কার্ম্মু ক 
ওরীক প্রজাগণের শুভমাধন-সমর্থ ক্ষমাশীল ক্ষেম- . 
্বাকে রাজ্য প্রদ্দান করিয়। সহিষ্ণতা অবলম্বন পুর্ববক 
নমধ্যে তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহী- 
ল ক্ষেমথস্বার ইক্্রতুল্য এক পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহার 
1ম দেবানীক। দেবানীক রণস্থলে সৈন্যগণের সম্ম থে 
বস্থান করিতেন এবং ইর্হার নাম দেবলোকেও শ্রুতি. 
গীচর হইত | মহীরাঁজ ক্ষেমধ্। শুশ্রাধা-পরায়ণ দেবা- 
ক হইতে যেমন আপন:কে পুন্রবান্ জ্ঞান করিয়াছিলেন, 
মইৰপ দেবানীকও সেই পুত্রবৎসল পিতা হইতে আপ- 
[কে পিতৃমান বলিয়া অন্ুম'ন করিতেন। অনন্তর গুণের 
কমাত্র আধার যজ্ঞম্পীল মহারাজ, ক্ষেমধস্বা আত্মতুল্য 

নস ক্ষেমধ্ধীনমমোঘধন্ব। পুত্রং প্রজাক্ষেমবিধানদক্ষযর | 
দ্মাৎ লম্তযিত্ব। ক্ষময়োপপন্নৎ বনে তপঃ ক্ষান্ততরশ্চচার ॥ ৯ ॥ 
অনীকিনীনাৎ সমরেগ্রযাঁধী তস্যাপি দেবপ্রাতিমঃ স্ুতোঁউভূৎ । 
বাঞয়তানীকপাদাঁবসাঁমৎ দেবাঁদি নাঁম ত্িদিবেউপি যস্য ॥ ১০ | 
পিতা সমারাধনভৎ্পরেথ পুত্রেণ পুত্রী সন যখৈব তেন । 
পুত্রস্তখৈবা ত্বজবৎদ্ূলেন স তেন পিত্র। পিতৃমাঁর বভুব ॥ ১১ । 
পূর্বস্তযোরাত্বসমে চিরোঢ়াম আত্বোস্তবে বর্ণচতুনটয়স্য। 
ধুরং নিধাটয়কনিধিগু পানা জগাম যঙ্জা যজমানলোকম ॥ ১২ ॥ 
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আত্মজ দেবানীকের প্রতি চাতুর্বপের চিরখ্ত রক্ষা- 
সমর্পণ পূর্বক বর্ণে অধিরোহ্ণ করিলেন। দেবানীবে 
পুত্র অহীনগু। সুদক্ষ অহীনগ শ্রিয়ন্থাদ বলিয়া আশ 
য়ের ন্যায় শক্ঞরও প্রিয়তর হ্ইয়াছিলেন; হরিণ 

' একবার ভীত হইলেও মথুরতা তাহাদিগকে বশীঘ 
করিতে পারে। ূরণবাহুবল-সম্পন্ রাজকুমার অহীন 
নীচজন-সধ্সর্ণ-পরাড্মৃখ বলিয়া যৌবনাবস্থাতেও অনং 
কর সুরাঁপানাঙ্গি ব্যসনে অনাসক্ত হইয়। সমগ্র পৃথি 
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সেই পুরুষ-বিশেষ 
নুচতুর, পিতার দেহীত্তে ভূতলে অবতীর্ণ আদিপুর 
বিষ্তর ন্যায় অব্যর্থ সামাদি উপায় চতুউয় বার চা 
দিকের, অধীম্বর হইয়াছিলেন | অনন্তর পারিযা 
নামে ইহার এক পুত্র উৎপন্ন হইল। শক্রবিজয়ী মা 
রাজ অহীনগ দেহ ত্যাগ করিলে যিনি আপনার উন 
মস্তক দ্বারা পারিযাত্র নামক কুলাচলকেও আতি্র 

বশী সুতন্তস্য বশংবদত্বীৎ, স্বেবামিবাঁমীশ দ্বিষতাঁমপীফটঃ | 

সরুদ্ধিবিষ্নীনপি হি প্রযুক্ত মীধূরধ্যমীঞ্টে ছরিণান্ গ্রহ্ীতূঘ ॥ ১৩ 

অহীনগুর্ণীম স গা দমগ্রাঁম্ অহীনবাহুত্রবিণঃ শশাঁস | 

যে। হীনসংসর্গপরাঙ্মুখত্বাৎ যুবাপ্যনধর্যসনৈর্বিহীনঃ ॥ ১৪1 

গুরোঃ অ চানন্তরমন্তরজ্ঞঃ পুৎসাহ পুমাঁনাদ্যইবাঁবভীর্ণঃ | 

উপক্রটমরম্থলিতৈশ্চতুর্তিঃ চতুর্দিগীশ শচতুরে। বভূৰ ॥ ১%| 

তন্মিন এতে পরলোৌকযাত্রাঁং জেতর্ধ্যরীণাৎ তনয়ং তদীয্ | 
উচ্ৈঃশিরপ্ত জ্জিতপারিযাত্রং লক্ষমীঃ সিষেবে কিল পাঁরিযা্র 
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রিয়াছিলেন, রাঁজলক্ষমী মেই রাজপুত্রকেই আশ্রয় 
রিলেন। ৃ ূ 

মহারাজ পারিষাত্রের শিল নামে এক পুত্র উৎপন্ন 
ইল। এ পুত্র অতিশয় উদ্দারদ্বভাৰ এব উহ্কীর বক্ষঃ- 
?ল শিলাপড়ের ন্যায় অতি বিশাল । তিনি শরনিকরে 
ক্রগণকে পরাজয় করিলে এই কাধ্যের নিমিত্ত অন্যের 
[খে আপনার প্রশংসা-গান শ্রবণ করিলে ললিত হই- 
তর্ন। ভূপালগণের  প্রজাপালনাদি বকপ কার্য সুখের 
কান্ত প্রতিবন্ধক এবং কারাবরোধ-সদৃশ এই নিমিত্ত 
মই বিশুদ্ধস্বভাব রাজ। পারিযাত্র বুদ্ধিমান যুবা শিলকে 
যীবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া জুথভোগ করিতে .লাগি- 
লন । অনন্তর যিনি অন্রাগোদ্দীপক ভোগ্য বিষয়ে- 
প্তি লাভ করিতে পারেন নাই, রমনীগণ সৌন্দ- 
ধ্যর আতিশয্য নিবন্ধন থাহার সমাগম*লাভে স্পৃহা 
টরিয়া৯ থাকে। নেই পারিষাত্রকে জরা রতি-ক্ষম] ন। 
ইলেও ভোগ-সমর্থ৷ নারীগণের প্রতি নিরর্থক বিদ্বেষ- 
খরবশ হইয়া বশীভূত করিল । অনন্তর মহ।রাজ শিলের 

তস্যাঁভিব€, স্থনুক্দররশীলঃ শিল? শিলাপন্তবিশৃলবক্ষাঁঃ | 
জিতারিপক্ষেইপি শিলীমুখর্ধঃ শীলীনতামব্রজদীড্যমানঃ | ১৭ ॥ 
তমাত্মলম্পন্মমনিন্দিতাত্সা কত্বা যুবানৎ যুবরাজমেব | 

সুখানি সোঁউভূঙ্ক্ত জুখোঁপরোধি রত্বং হি রাজ্বাযু্গীকদ্ধরত্তম ॥১৮। 
তৎ রাঁগবন্ধিষবিভূপ্তমেব ভোগেষু সৌভাগ্যবিশেষভোগ্যম। 
বিলাসিনীনীমরতিক্ষমাপি জর1 রুথামৎসরিণী জহর ॥ ১৯॥ 
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উন্নাত নাঁমে প্রথিত গভীর-নাভিরস্,-সম্পন বিষ 
ভূপাঁলগণের অগ্রগণ্য এক পুত্র উৎপন্ন হইল । উন্নাছে 

পুত্রের নাম বজ্নাভ। বজুনাভ ইক্দ্রের ন্যায় তেজ, 
ছিলেন এবং রণস্থলে বজ্র ন্যায় নিনাদ পরিত্যা 
করিতেন | হীরক-খনি-ভূষণা অবনী ইহাকে পজি; 
বরণ করিয়াছিলেন । বজ্নাভের পুত্রের নাম শঙ্থণ। মধ 
রাজ বজনাভ থর্ট্োপার্জ্িত স্ুরলোক অধিকার করি; 
সসাগর। বন্গুন্ধরা নিহত-শত্র রাজকুম।র শঙ্খণকে আৰ 
রোৎপন্ন, রত্বোপহার প্রদ্দান করিয়া সেবা করিয়া 

লেন। রাজা শঙ্গণের দেহান্তে তাঁহার পুত্র রাজপা 
অধিকার করেন। শঙ্খণ-কুমার সৈন্য ও অশ্ব সমুদা 
সাগরতীরে সনিবেশিত করিয়াছিলেন বলিয়া. পুরা 
ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ব্যুধিতাশ্ব বলিয়া আহ্বান করিতেন 
তিনি সুর্যের ন্যায় তেজম্বী ও অশ্বনী কুমারের ন্যা 
বপবান ছিলেন । রাজা বু'ধিতাশ্ব মহাদেবের আরাধঃ 

উন্ন।ভ ইত্যুদ্পীতনামধেয়ঃ তথ্যাঁধথার্থোক্সতনাভিরন্ধ,$ | 

সুতোইভবৎ পস্কজনীভিকপ্পঃ ক₹ৎন্মস্য নাতিপমণ্ডলস্য ॥ ২৭| 

ততঃপরহ বজ্ধর প্রতীবন্তদাঁত্বজঃ সংঘতি বজ্ঘোব;। 
বভুব বজাঁকরভূযণাধাঃ 'পতিঃ পৃথিব্যাঁঃ কিল বজ্নাঁভঃ ॥ ২১। 

তন্মিন গতে দ্যাং সুক্কতোপলন্ধাঁৎ তৎসস্তবং শঙ্মর্ণবান্ত! | 
উৎখাঁতশক্রৎ বসুধোপতন্ছে রত্বোপহাঁটিরকদিটিতঃ খনিত্যঃ | ২ 
ভঙ্গাবসানে ছরিদর্খীধাম! পিত্রযৎ এপেদে পদমর্থিরপঃ | 

বেল।তটটেবিতটসনিকাঁশ্বৎ পুরাঁবিদে। যং বাষিতাশ্বমাহঃ ॥ ২৩ 
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রিয়া বিশ্বসহ নামে বিশ্বের নখ ভূভার-ধারণ ক্ষম এক 
ত্র লাভ করিলেন। নীতিবিশারদ মহারাজ বিশ্বসহের 
রণ্যনাভ নানে বিষ্,র অংশ-সন্ভূত এক পুত্র উৎপক্ন 
ইল। তখন হুতাসন যেমন বায়র সহায়তা লাভ করিলে 
হীরুহগণের নিতান্ত অমহ্য হইয়া থাকে, সেইবপ মহী- 
ীল বিশ্বসহ শক্রগণের যার পর নাই দুঃসহ হইয়া উঠিলেন! 
ননন্তর তিনি পুপলাভে পিতৃখণ হইতে মুক্ত ও কুতক্কত্য : 
ইয়া চরম দশায় অবিনশ্বর সুখলাঁভের অভিলাঁষে আজা- 
লম্বিতবাছ হিরণ্যনাভকে রাজ্য প্রদান করিয়া বন 
স্থান করিলেন। 

অযোধ্যাপতি সুর্য্যবংশাবতদ্মশ যজ্ঞশীল হিরণ্য- 
তের দ্বিতীয় চক্র্রের ন্যায় লোচনানন্দকর কে'শল্য 
মে এক ওরস পুত্র উৎপন্ন হইল। কৌশল্যের পুত্রের 
ম ব্রন্ষিত্ঠ | ম্বযশঃগ্রভাবে ব্রত্ধলোক পর্য্যন্ত প্রমিদ্ধ 
ইারাঁজ কৌশল্য ত্রদ্মবিৎ ব্রন্দিষ্ঠকে রাজকার্ষ্য পর্ধ্য- 

সপ 

আরাধ্য বিশ্বেশ্বরমীর্খবরেণ তেন ক্ষিতের্বিশ্বসহোঁবিজজ্ঞে | 
গাঁতুৎ সহোে। বিশ্বসখঃ সমত্রীৎ বিশ্বস্তরামাত্বজমূর্তিরাত্বা ॥ ২৪ ॥ 
অংশে হিরণ্যাক্ষরিপৌঁঃ সজাঁতে হিরণ্যনাতে তনয়ে নযজ্ঞঃ | 
দ্বিষীমসহযঃ সুতরাং ভরূণাঁ হিরণ্যরেতা ইব লীনিলোউভূৎ ॥ ২৫ । 
পিত। পিতৃণাঁমনৃণস্তমন্তে বয়স্যনন্তানি সুখামি লিপ্ল,ঃ | 
রাজানমাঁজা নুবিলম্মিবাঁছৎ কৃত্ব! ুতী বল্কলবান্ বভূব ॥ ২৬ ॥ 
কৌশল ইত্যুত্তরকৌশলানাঁৎ পত্যুঃ পতঙ্গাম্বঘভূষণস্য ! 
তস্যেৌরসঃ সোমকতঃ জুতো $ভুৎ নেত্রোৎসবঃ সোমইব দ্ধিতীযঃ॥২৭। 
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বেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। 

কুল-শেখর-সদুশ সতসন্তানসম্পন্ন প্রজাগণের অধিপি 

ব্র্গিষ্ক শাসন*ভি্রিত পৃথিবী নির্কিঘ্বে শাসন করিত 
প্রবৃত্ত হইলে, প্রজাগণ হর্ষবাঁন্পাকুল নেত্রে আনন্দ গ্রকাধ 
করিয়াছিল। অনন্তর ত্রন্দিষ্তের পুত্র নামে এক পুত্র উ 
পন্ন হইল। বিনি পিত। গ্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রুষা করি 

তেন যাহার আকার বিষ্,র তুল্য, সেই পদ্মলোচন গু! 
রাজ। ব্রন্দিষ্তকে পুত্রবানের অগ্রপ্নণ্য করিয়াছিলেন 
তখন _বিষয়-তৃষণ-পরাড্যুখ দেবরাজ ইন্ের প্রিয় দখ 
সুরলোক-লাভাথাঁ ব্রন্দিষ্ঠ ব্শধর পুত্র ছারা ব 
রক্ষার সস্তাবন! করিয়। পুক্ষর তীর্থে অবগাহন পুর্ব 
দেবত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর মহারাজ পুত্রের গর 
পৌর্ণমাসী তিথিতে পুষ্য নামক এক পুত্র প্রসব করি 
লেন। পুষ্য স্বীয় প্রভা-জাঁল দ্বারা পুষ্পরাগ মণি; 
পরাজয় করিতেন এব" দ্বিতীয় পুষ্য নক্ষণের ন্যায় গু 

যশোভিরাব্রক্ষদভৎ একাশঃ সক্রক্ষভূয়ৎ গতিমাঁজগাঁম | 

ব্রন্গিষ্ঠমীধাঁয় নিজেউধিকাঁরে ব্রন্ষিষ্ঠমেব স্বতনুপ্রশ্ততয় ॥ ২৮॥ 
তন্মিন্ কুলাপীড়নিভে নিপীড়ৎ সমাগ্[হীৎ শ1সতি শাসনা! 

প্রজশ্চিরং সুএরজনি প্রজেশে ননন্দুরানন্দজলাবিলাক্ষ্যঃ ॥ ২১। 

পাত্রীক্কতায্ব। গুকসেবনেন স্পফী ক্কৃতিঃ পত্ররথেন্্রকেতোঃ | 
তৎ প্ুত্রিগাঁং পুক্ষরপত্রনেত্রঃ পুত্রঃ সমারোপয়দগ্রসঙ্খ্যাম্ ॥ ৩০। 

বংশস্থিতিং বংশকরেণ তেন জন্তীব্য ভাঁবী স সখ মঘোন:। 

উপল্পৃশন্ স্পর্শনিবহলোল্যঃ ত্রিপুক্করেষ ত্রিদশত্বমাপ ॥-৩১। 
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য্ের উচ্াযে লারা সভুঃদয় লাভ করিয়াহিতি 
মহদাপক..। মসারবু্রণ-্বীরু... মহারাজ পুত্র আত্ম 
পুখ্যের '্ত্তি রাক্সণ্ভার -সসর্গণ »পুররক -রহ্মবিদ্বয।রিখ 
যোগী ইদগমিনীর শিষ্যত্ব স্বীকার, ও তীহা, হইতে যোগ 
অধিকার-পুর্বক মুক্তিপ্থ লাভ. করিয়লন। 

অনস্তর .. উত্তীনপাদ-পুত্র এঞরবের . তুল্য, পুর 

ঝ্জ ঞ্রবনদ্ধি ব্লাজ্য লাভ করিলেন &...সেই. দর্দ- 
শ্রেন্ধ স্্যস্পরতিজ্ঞ মহারাজ্জ ঞ্রবসন্ধি পদানত শক্রুগাণের 
সহিত যে সৃন্ধি স্থাপন করিতেন, তাহ! কদাদই শিথিল 
হইত ল। । মহারাজ ফ্ররসন্ধির সুদর্শন নামে প্রতিপদের 
চক্জের ন্যায় প্রিন্বর্শন. এক পুত্র উৎপন্ন হুইল । স্গ- 
লোন". পুরুষখেন্ড মহারাজ . ফ্রুবসন্ধি..: ষগয়া-পরবশ্ম 

হইয়া পুততর শৈশবাৰস্থৃং অতিক্রান্ত ন] হইতেই, সিংছের 

হস্তে মানরজীলা,. সম্বরণ করিলেন । ৃ 
অনস্তর  স্ৃত রাজার টরাগিরা প্রজাদ্িগকে অনাথ ও 

তল্য প্রভানির্জিতপুত্পরাপৎ পেংব্যান্িধীপুষামন্ত গন্ধী । 

তান্মিকলপৃখাক্ন দিতে সমগ্রাৎ পুষ্টিং জনীঃ পুষ্যইব ছ্িতীয়ে ৩২ ॥ 

মহীং মছেচ্ছঃ পরিকীর্ধ্য পানে মনীবিণে উজৈমিলয়েকপপিতাত্ম। | 

তন্মা সমোগী্গািগষয যোগ অজস্মলেককপ্পত জগ্মতীকঃ ৪৩৩ ॥ 
ততঃপক্গং তৎ্প্রস্ভবঃ প্রপেদে প্রবৌপমেয়ে প্রবসদ্িকত্বৃ্গ | 

যন্পিকনভূজীযা়সি সত্যসক্ষে সন্ধিপ্রবঃ স্পদতামনীপায় ॥ ৩৪ & 

মুতে লিশাখেব খুদর্শনাঁখ্যে : দর্শীত্যয়েন্ুত্রিয়দর্শদে লঃ 

মৃগায়জাক্ষেণ সূরা বিছারী সিংহীদনাপিদ্ধিপদং নৃলিংস্ছঃ ॥ ৩৫৪ 
১১ 
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নিতাস্ত এন; ছেখিয়া- কুলের 'অবশীপ্বদ সেই এক' 
মীর সুর্শনকে সকলের লমতিক্রমে বিখানাজুদারে 
অধোধ্যার আখিপত্ প্রদান করিলেন । শুখন অভি, 
.নধ' চজ্দরের দ্বারা নভোমণুলের, এক'মাঙ সিৎহশিশ 
ঘ্বারা কাননের ও পক্কজ-কলিক। দ্বারা সপলিলের যেমম 
শোভা হয় মেই বপ সেক অস্পবযস্ক শিশু হারা 'রখধুবংখ 

অতিশয় উত্ীল হইয়া'উঠিল। সেই সুদর্শন মস্তক 
কিরীট ধারণ করিলে লোকে এইপ বিবেচন। করিত 
যে, ইনিই কালক্রমে পিতার অনুপ হইবেন; ইহ 
প্রশিদ্ধই আছে যে. মেঘ কলভ-প্রমাণ হইলেও 
বায়ুর সংকীরিত! লাভ করিলে দিগৃদ্দিগন্তে গমন করিতে 
পারে । সুদর্শন যখন বহুমুল্য পরিচ্ছ্' পরিধান করিয় 
ইন্তিপৃষ্ঠে আরোহণ ও হস্তিপকের হস্তাবলম্বন পূর্বক 
রাজপথে সঞ্চরণ করিতেন, তখন পুরধাসীরা যেমন 
তাহার পিতাকে গৌরবের সহিত দেখিত, সেই ৰূপ সেই 

্বর্গামিনন্তস্য তটৈকমত্যাৎ অমাত্যবর্গঃ কুলতন্তমেকম। 
' অনাথদীনাঃ প্রক্কতীরবেক্ষ্য লীকেতমাথং বিধিবচ্চকার ॥ ৩৬। 

 লবেনদুলা তয়ভলোপমেয়ং শাবৈকপিংহেদ চ কাঁননেন | 
রখোঃ কুলং কুটলগুষ্করেণ ভোয়েন চাঁপ্রেঠদনরেজ্দরমানীৎ, | ৩৭। 
লোকেন তাঁবী পিতৃরেষ তুল. সস্তীবিতো মৌলিপরিগ্রহাৎ স:। 
দুষ্ট ছি বুম কলতএমাপোপ্যাশা: গুরোবীতমবাপ্য মেঘঃ 0৩৮ 

তহ রাঁজবীখযানঘিহতি বাস্তু আধোরণালঘ্বিতমগ্র্যবেশমূ | 

বড়্বদেশীয়দপি এতূত্বৎ, ট্রক্ষত্ত পৌঁরাঃ-পিতৃগেখরবেণ | ৩৯ 
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ছয় নর্ক নবক্ষ রালকের গ্রতিও গরভুদ্ধ সম্ধনিবন্ধ নস, 
রবে দৃষ্টিগাক্প করিত । তাহার পৈতৃক লিৎহান বিভ্বর্ঘ 
কিন্তু জাহ্বর.: 'জবয়রঞ্চনিতাস্ত চু ছিল, এই নিমিক 
তিনি "জাই জিকহাসচন 'উপবেশন, করিলে উহ! প্রমা- 
াতিরিত্র;'-হইল.;. তথাচ .তিষি, কনকগৌপ্রভামখ্চল 
দ্বার সে্-সিপহাসন: পূর্ণ করিয়ান্ছিজেন | . ......., 

ইজ্দনীজ-মপি কণামাত্র হইলেও তেলের সৈির 
নিবন্ধন মঙছানীল বন্গিলে এই শব্দটি.যেমন তাহীতে নিকুর্থক 
হয় না+লেইনপ লেই সুদর্শন অতিসাত্র শিশু হইলেও 
গহারাজ এই প্রসিদ্ধ শব্দটি বহার প্রতি আকারপগরমু্ত 
হইত" না পেই- বাজকের উদ্ভ় পার্খে দামর নীল 
করিদ্বার ফাঁলে 'গশুদেশে শিখণডক লুরিত. হওযটতে 

বাক্য মির্গত, “হইয়া আলমুক্র - পৃথিবীতে: কদাচই ব্যর্থ 
হয় নাই। প্রফুজবদন সুদর্শন স্বয়ং দুরর্স*গড়- 

কামৎ জ সে$কপ্পত টৈতৃকস্য সিহহীসনস্য প্রতিপুরণাঁয় | 
তেজোমছছিন্ন। পুনরারতাত্মা ভদ্ধ্যাপ চা্সীকরপিওীরেশ, ॥ ৪০ ॥ 
তন্মাদখঃ কিবদিবাবতীর্ণবসংস্প্ শস্তো। তপনীয়পীতমু)1 ... 
সাঁলক্তকেণ ভুপতয়ঃ এ্রসিটদ্ধঃ ববদ্দিরে মেখলিভিক়/ পাতে ॥ ৪১ 
মণেখ মহানীল ইতি প্রভাবাৎ অপ্পপ্রষাণেকপি যথ। দ্ধ স্রিথযা | 
শব্দে। মহারাজ ইতি প্রভীতঃ তখৈঘ তশ্মিন ০১৯ 

প্য্যস্তসঞচা রলিচামরস্য কপৌললোলোভয়কা কপিক্ষাঁৎ ।... 

তাল ুক্ষরিতো বিবদঃ চল্ধাঁল বেলান্যপি বান্দা ৪৩॥ 
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না ৩৫ 

্ জর, খল রন যাইনি দে 
সিরীধি পুপ-ত্অপেষ্চাড “কুইীসার রাজকুমীর গু 
ধাঁ ধীরিয়াও পরিশ্রাত্ঠি-ইইতেন)- কিন্ত পুরিবীর-্জাঁয 
পির্াপ্ত ওরুগর ইইলৈত স্বীয় অঞ্ুভাব-্বঙ্গেঅক্রোগে বধ 
করিয়াছিলেন । “তিনি সম্যক: বর্ণগারিচয়- না “হইজে 
বিজীজন' স্সর্দে পঙগী দওলীতির ফল প্ানঠ-ছইয়াছি- 
দৈনা দৈবী কমলা সুদর্শনৈর শিশু নিধদ্ধী বগর ্দে 
পর্ধা বাপস্থানা পাইয়া তাহার 'বয়োরৃদধিরণৰ অপ 
ক্ষয় খা কিলেন বং এক্ষণে সাঁধগাং-বদ্ধে তাকে বাই 

শিঁশৈ হথ্বন করিতে লঙ্াঁপরধন হইয়াই য়েন হজে 
ারীখ্যপঙ্গেশে আলিক্গন করিতত লাদিদেন। তা 
কষছিয়ুগদ যুগ-সদৃষ্শ মৌধবীরি-আকর্ষশ-জিহে লাফ ও 
শী গুিখীরী* না" টিনের রানাকে 
ইইয়াছিল। হর এছ কাদাবেন নি 

সা রীিরিলিরনীিত বিজন ূ 

তোগৈব শুষ্টসারিব্রীর্ণাহ সুখি সংখা ও 88 । 
শিরীধপুজ্গাপর্ধিকসৌফুমার্যঃ।খেনহ সযায়াদপি খে). 

 শিততিগুবরমিপি সোকুতাষাৎ, হুনলং 'ধররিত্রা বিতরাস্বুক 4 ৪৫1 

 নীততীক্ষরানক্াতুমিকায়াং কাৎ শে গতি লিলি ক বাধ | - 
,: শর্কশনি জাবছ-গ্রাতহধাযোপাঘ ফলান্যুপাযুউক্তস'জগুমীতেঃ 18 

উরসাপর্ধযাশুলিছেপভাশ প্রেঁড়ীত বিষ্যন্তমুদ ক্ষ্যাপা... 
''অধ্রীতলজ্জঞেব ওমাতিপত্রচ্ছায়াচ্ছলেনোপজ্গ্হ জঙ্গামী ঈ. 8৭ । 



১৮-লর্মহ 1 ৃ রখুবন্লাল- . এত 

সমনিশ্িরক্ষিয়ংকাল অত হইলে রাজ কুঙ্র্পামের "রে 
বরপপিরিপুক্টত হইল এবং স্তদীয় খে সমস্ত কমনীয় উপস্তৃ্ক 
গুধ আদিজযাবসথায়' অপুষ্টনছিল, শাহাও পারবতি হই 
উঠ্ঠিল িতীসি পুর্বজন্মে যে জক্লের গারার্শী- হইয়া ছিজেন; 
ত্রিবর্গ লাতের নিগিন.দেই লনস্তগ্বিদ্টা যেন তাহার, স্ুতি- 
পথেআবৰঢ হইতে লাগিল। ফলত তাঁহার শিক্ষাান-বিষয়ে 
তৎকালে শিক্ষকদ্দিগকে কিছুমাত্র ক্রেশ স্বীকার করিতে . 
হইল না। অনস্তর তিনি পৈতৃক প্রজাদিগরে আপনার 
একান্ত অন্ুরক্ত করিয়' লইলেন। তিনি ধনুবির্যা শিক্ষা" 

কালে কেছপাশ উর্ধে বন্ধন পুর্কক 'দেহ্রে পূর্বার্্ 
ঈষৎ বিস্তারিত ও বাম জানু আকুষ্ধিত করত যখন দশর 
শরামন 'আকর্ণ আকর্ষণ, করিতেন, তখন ত্ীহার এক 
অপূর্ব শোভা হইভ.। . 

অনস্তর 'ুা্শম গবিলাগাশের- লোচদ-পর মখুম্বৰপ 
অনুরাগবপ পল্লব-্সম্পঙ্ন স্মরতরুর পুষ্পত্ববপ সর্ধা 

অনপ্ব,বামেন যুগোঁপমাঁলম় আবদ্ধমেবর্ীকিণলাঞ্চনেন | 
অস্পৃউখজাৎসকণাপি চাঁসীৎ রক্ষাবতী তস্য ভূজেন ভুমিঃ ॥ ৪৮ ॥ 
ন কেবলৎ গচ্ছতি তস্য কালে যয়ুঃ শরীরাবয়ব1 বিব্বদ্ধিন্ন | 
বংশ্যা গুণাঃ খলুপি লোককাস্তাঃ প্রীরস্তস্মক্ষাঃ প্রথিমীনমাপুঃ 0৪৯। 
স পুর্বজন্মাস্তরদৃষপারা: ল্মরন্িবাঁররেশকরো গুরণাঁম | | 
তিশ্রস্ত্িবর্শীধিগমস্য মূলহ 'জগ্রীহ বিদ্যাঁঃ একতীশ্চ পিত্র্যাঃ ॥ ৫০ ॥ 

ব্যহ্য স্থিভঃ কিঞ্চিদিবৌততনা্ধম উন্নদ্ধচুড়োঞিতসব্যজানুঃ | 

আকর্ণমারুষটসবাঁপধন্ব। ব্যর়োচতাক্েযু বিনীয়মাঁনঃ ॥ ৫১ ॥ 



৩৪5. রঃ ., রুঘুব১শ ও | [ ১৮ অর্থ; 

শোভন আভরণ কপ: গধ-রিলীগম্থীন এষাবন 
প্রাপ্ত হইলেন । 'ছপুতাধাসম্িণ করত আনীত 
দুতির নির্বাচস: ও এগ্তিকিন্তিং বচন] অপেক্ষা: সমবির 
রমণীয় 'রাজ-রন্যা' সকর-সর্শনের পুর্দগরিণীত লী 
ও. পৃীবীর সহিত অপরীভার ধারণ করিলেন... : . 

অথ মধু বানতানাং নেত্রানব্বেশনায়ং 

মনীসিজতকপুস্সৎ রাগবহালহ | ্প্ 

িলাসিকপ্রদাদাহ যেধবরহং স প্রপেদে 3. ৫২ ॥. 
গরতিক্কতিরচনাত্যে। দুতিসন্র্শিভাত/ঃ : ২... 
 অমধিকতররপী: ধন্তানকতি: ঠা 
অধিবাবিুরমটতারণহতান্তস্য 'যূন . 
প্রথমপরিগৃহীতে জ্রীতুবেং, চলে ॥ ৫৩ 
রেল 

( লরহখাঙগুজমে। নাম আঃ অর্থহ। - ৮ 
০ 

& * ৮44 বিডি 
+ ব 



উনবিংশ সর্গ। 

সি 

_ জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য জিতেক্দ্িয় মহারাজ সুদর্শন বৃদ্ধা 
বস্থায় ছতাশনের ন্যায় তেজস্বী আত্ম অণিবর্ণকে রাজ্য 
প্রদান করিয়। স্বয়ং নৈমিষারণত প্রস্থান করিলেন এবঘ, 
তথায় তীর্ঘজল ত্বার1 দীর্থিক। ভূতল ন্যস্ত কুশীস্তরণ দ্বারা 
শয্যা ও পর্ণকুটারদ্বারা দৌধবাস বিস্মৃত হইয়। নিষ্ষাম 
তপোনুষ্তান করিতে লাগিলেন । 
তখন হার পুত্র অধিবর্ণ রাজ; লাভ করিয়া প্রজা পালন 

করিতে লাগিলেন। প্রজপালন বিষয়ে তাহাকে কিছুমাত্র 
ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না । কারণ, তাঁহার পিতা নিজ 
তুঙ্গবলে শত্রবর্শকে পরাজয় করিয়া ভোগার্থই তাহার 
হস্তে পৃথিবী সমর্পণ করিয়াছিলেন, নিফন্টক করিবার নি- 
মিস্ত নহে। কিন্তু ভোগবিলানী অনিবর্ণ কএক বসর 

অয্মিবর্ণমভিধিচ্য রাঁঘবঃ স্বে পদে তনয়মমিতেজসমূ | 
শিশ্রিয়ে প্রতবতাঁমপশ্চিমঃ পণ্চিমে বয়সি উন্মিষহ বশী ॥ ১ 
তত্র তীর্থসলিলেন দীর্থিকাঃ তপ্পমন্তর্িতভূষিতিঃ কুটশ: | 
সেখধবাদমুউজেন বিস্মৃতঃ স্থিকাঁয় ফলনিঃস্প হস্তপঃ ॥ ২॥ 
লব্বপালনবিধো ন তৎস্ুতঃ খেদক্রীপ গুকণা ছি মেদিনী | 
ভোক্ত,মেব ভুজনিরির্জতদ্বিষা ন প্রসাঁথয়িতুমস্য কল্পিতা ॥ ৩৪ " 
নটিকারিসা কুলেদচিতহ কাস্চন-প্রয়ম বর্ণ সম্মাঁঃ |. 
দরিবেশয মচিবেষতংপরহ, আ্্রী বিষেরনবধৈঠবমোকিভব ॥ ৪ ৪ 



' বুধ কির 

॥ কুলি অধিকার, রক্ষা ফরিদা ওগারিজোয় সনি 
গর রতি ভারার্পণ, রব. যৌণ ধমান্োগাওরং 
রান... সেই কামী মিরত্তর- কানিনীগর+সপ্যর্েঃরা। 
স্বাধীন করিতে লাগিলেন.।: তাহার “গৃহ দৃদক্ষশপড়ে প্রতি 
সবদিত হইতে লাগিল। পুর্বে তাহার আলয়ে বনু ব্য 

লারা প্রকার উৎসব'হইয়াছিল.বটে, কিন্ত 'তিনি:বিশেং 
রাজ স্বীকার- করিয়ে সমস্ত "উৎসব: জনুষ্ঠান কিযে 

আগিলেন। তদ্দারা তৎসমুদ্ধায় একনারে প্রচ্ছন্ন হইয়া গের। 
. ১৭ মহারাজ: অগ্িবর্ণ .ভোগ্য-বস্ত-বিরহে ক্ষণ ফাদ 
আভিজ্রম করিতেন পারিয়া, নিরস্তর অন্তঃপুর মধ 

বিশ্বার করিতেন । প্রজাগঞ তাহাকে "দেখিবার নিসিব 
রাকা লমুৎসুক হইলেও তাঁহার সন্দূর্শল পাছত না। 
ধান 'মজিগণের অনুরোধে শ্রজা গণের 'প্রার্থিত. দর্শন 
এাহারের: ইচ্ছা, হইলে তিনি গরাক্ষ্রিবর দিয় 
ফ্ষেবল: চরগধুগল. প্রস্গারিত করিয়া, দিতেন... তাদ্দারাই 
খঁজাদিগেয় দর্শন-ক্রিযা। ল্পন .হইত। অনুজীবিগ 
মহারাজ, অনিবর্ণকে নমক্ষার করিয়া (কোমল-নখট্রাগ- 
রঞ্জিত নাগাদ ৮৪ তদীয়. পদ ঘ্েব 
করিত। ॥ টি 

কাষিনীসহচরসা কাঁদিলপ্তস্য বেশ রান 
খভামভ্তমধিকর্ধিকতির? পূর্কসুকবসপোহিহুঘসবইও 8 
ইজিয়ার্থপরিশুন্যমক্ষদঃ '(সাচুয়েকমপি ক ক্ষণীকি 1০১: :07. 
অন্তরেব বিহু দিবানিশঃ- নু ব্যটপঙ্ছত্ সমু এন) ৬1... 
গৌনবাদুষদপি জা মৃত্িণাৎ, দর্শং এ দির দো |. জা্িবরৎলহিদা কেইন চেন 
জহ রউপ্রণতয়োহনুীধন২ কোঁমানাধীঘধয়াপারাফিতিযরউিত 
ভেজিনে মবদিবাকরড়পম্প, লুল দিয়ো ও 4৮ 
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একদা মদনোদ্মত্ত রাজা অগ্রিবর্ণ প্রঙ্গদাগণের সহিত 
দীর্থিকায় -বিধাঁর করিতে প্রবৃস্ত হইলেন। বিহার-কালে 
মুবতীঙ্গণের উন্নত কুচসকলন দ্বার জল আলোত্তিত 
হওয়াতে কমলশ্দল চঞ্চল হইতে লাগিল; তৎকালে দীর্থি- 
কাসসলিলে সরত-্থৃহ সযুদায় প্রচ্ছন্ন ছিল। জলসেকে 
অবলাগশের নয়নের কচ্জল ও অধরের পাটল-রাগ থৌঁত 
হইল, তথাচ তাহার। মুখ-শশীর নুপ্রকাশিত স্বাভাবিক 
শোভা দ্বারা মহীপালকে অধিকতর প্রলোভিত করিতে 
লাগিল। | 

অনস্তর করী যেমন করিণীর ঘহিত বিকশিত কম» 
লিনীর প্রতি গমন করে সেই বপ রাজ। অগিবর্ণ নারীগণের 
নহিত স্ুরচিত পাঁনভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্বাগে- 
জ্িয়ের তৃক্তিকর মধ্গন্ধ তাঁহার চিস্ত আকর্ষণ করিতে 
দাগিল। মহিলার] মত্ততা-্গনক মহীপতি-প্রদস্ত মুখ 
মদ্য নির্জনে পান করিতে অভিলাধিনী হইল এব" রাজ! 
অধিবর্ণও বকুল বৃক্ষের ন্যায় সম্পৃহ ভাবে কামিনীগণের 
মুখাসব পান করিতে লাগিলেন। কলনাদিনী বীণা ও 
যোঁবনোন্নভবিলাজিনীত্তনক্মোতলেলকমলখশ্ঠ দীর্তিকাঁঃ | 
গঢমোহুনগৃহা্তদস্ুভিঃ সব্যগীহত বিগাঁঢ়মন্থাথঃ ॥৯। 
তত্র সেকহুতলোচনবগ্টনঃ ধেখতরাগপরিপীাটলাধটরঃ | ৃ 

অঙ্গনাস্তমধিকং ব্যলোভয়ন অর্পিতপ্রক্কতকাস্তিভির্ম,ইখঃ ॥ ১৩. 

শ্ীণকান্তমধুগন্ধকর্ষিণীঃ পানভূমিরচনাঃ প্রিয়সখঃ | 
অত্যপদ্যত্ত স বাদ্দিতাঁসখঃ পুম্পিতাঁঃ কমলিনীরিব ছ্বিপঃ ॥ ১১ &. 

সাঁতিরেকমদক্গারণং রহঃ তেন দত্তমতিলেধুরঙ্গ নাঃ | 

ভিউ ভি ০০৭48 £ 8১২ 0. 
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চারুভীধিদী লঙ্গমা উৎসঙ্গ বাসের উপযু্ এই দার 
পর্ধযায়ক্রেমে তাহার অন্কদেশে বিহার ফরিতৈ জাগিজ। 
নর্তবীরা যখন তীহার সমক্ষে মৃত্য করিত তখন অভিনা 
গিগুণ নৃপতি বলয় ও মাল্য আন্যোলন' পুর্ধক বায 
বদন করিয়া তাহাদিগের মনোহরণ করিলে ভাহার 

“স্্ি বিস্ৃত হইয়া নাটাচা্ধ্য সকল সন্িহিত খাঁকাজে। 
ধার পর নাই লঙ্জিত হইত। নৃত্যাবসানে শ্রান্তিনিবন্ধন 

.বাতবিদু মন্দ মন্দ নির্শত হইয়া নর্তকীদিগের মুখে 
'তিললকাবলি বিলুপ্ত করিত ; তখন মহারাজ অননিবর্ণ তাহী- 
দিগের মেই মনোহর মুখ-কমলে মুখ-নারুত গ্রদান ও 
খ্টাহা! চুন করিয় ইন্দ্র ও কুবের অপেক্ষাও আপনাকে 
টি জ্ঞান করিতেন । 
“ :প্রেয়সীরা রাজাকে অন্যত্র গমন করিতে ও নৃতন নৃত্ 
'ভোগ্্যা স্ত্রীতে আসক্ত হইতে দেখিয়া গঢ় ও প্রকাশ 
উপায়ে তাহার সহিত মমাগম লাভ করিত এবছ তিনি 
গ্রচুর উপভোগে পাছে পরিতৃণ্ণ হইয়া আর না আইজেন 
এই ভয়ে তাহার ভোগ-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিত 

অঙ্কমন্কপরিবর্তনো চিতে তস্য দিন্যতুরশূন্যতামুভে | | 

ৰল্লকী চ হদয়ঙ্গমস্যন। বলগুঁষাঁগপি চ বামলোচনা ॥১৩॥ 
সম্বয়ং প্রহুতপুক্ষরঃ কৃতী লোলমালাবলয়ে ছরখ্বান: | 
নর্তকীরতিনয়াতভিল্ডিঘনগি? পার্থ বর্তিষু গুকঘলজ্জয়গ্ ॥ ১৪ ॥ 
চাক নৃত্যবিগমে চ তম্মুখৎ স্বেদতিস্মতিলকৎ পরিশ্রমাঁৎ | 
প্রেমদতবদনানিলঃ পিৰম্ অত্যজীবদমরীলবের্বরেধ 015৫ 1. 

তন্য সাঁবরণদৃষ্উসন্ধয়ঃ কাম্যবস্থাধু অবেধু সিম |... 1 
ব্রতাতিকপ্ত্য চকরিক়ে সামিভুক্তবিবয়াঃ সাদা ও. 
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না ;গখচস্বহারাল প্রেয়সীদিগকে 'রঞ্চন| করিতেন ভাঁহা- 
রাও 'অক্গুলী-তর্জন-ক্রতঙ্গী রুরিয়া কুটিল ভাবে হর্স 
৪ বারৎবার কারী দ্বারা তীহাকে বন্ধন করিত। যে ছিল্প 
সুরত-ৰির হইবে স্বেই রাত্রিতে প্রেয়সী শ্রিয়বিরহা শঙ্কায় 
সকাতরে ফে' কল কথা কহিতেন অগ্নিবর্ণ দূতীর জ্ঞাত" 
ভাবে তাহার পশ্চান্ভাগ্ে গিয়া তৎসমুদায় শ্রবণ করিতেন 

মহারাজ যখন রাজমহ্িবীগণের সহিত সমাগত 

হইয়া বেশ্যা-মন্তোগে বঞ্চিত হইতেন তখন তাহাদিগের 
বিরহে একান্ত অধীর হইয়া অঙগ,লী-দল-বিগলিত ঘ্বেদ- 
মলিলে তুলিক। সিক্ত করত তাহাদের প্রতিবণ চিত্র 
করিয়া কথঞ্চিত কাঁল যাঁপন করিতেন । রাজম়হিষীরঃ 
বৃপতিব্ন প্রেম লাভের অভিলাষ-গর্ধিত সপত্বর প্রতি ঈর্ষ। 
ও দুঃসহ অনঙ্গ-তাপ শান্তির নিমিস্ত রোষ পরিত্যাগ 
করিয়া. মহোৎসব-ব্যপদেশে তাহাকে আনয়ন পূর্বক 
স্ব মনোরথ সিদ্ধ করিয়া লইতেন | 

অঙ্গ লীকিসলগ্াগ্রতর্্জনং জ্রবিভঙ্গকুটিল্ বীক্ষিতয : 
মেখলাভিরসরুচ্চ বন্ধনং বঞ্য়ন এপয়িনীরবাপ সঃ ॥ ১৭ ॥ 

তেন দৃতিবিদিভং নিষেছুষ! পৃন্ঠতঃ স্ুরতবাররাত্রিখু। 
শুশ্রুবে প্রিয়জনসয কাঁতরৎ বিপ্রল্স্তপরিশঙ্কিনো। বচঃ 1১৮ ॥ 
লৌল্যমেত্য গৃ্থিনীপরিগ্রহননর্তকীষসুলভাজু তদ্থপুঃ | 
বর্জতে ল্ম.স.কথঞ্চিদা লিখন, লদিক্ষরণসরবর্তিকঃ ॥ ১৯1 
প্রেমগর্কিতিবিপক্ষমঃসরাদায় চে যদরাম্মহীক্ষিতম.. . 
িসিজাগিনিতা তহ দেব্য উদ্বিতকয়ঃকতার্ঘভায় 8 ২০। 
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অধিবর্ণ অন্য রমণীর স*সগ পরিত্যাগ পূর্বক গ্রাতা, 
কালে গৃছে আগমন করিলে প্রেয়ণী মহিষীরা তাঁহার 
কলেবরে স্পষ্ট সন্তোগ-চিহ্ন দর্শন করিয়া খণ্ডিতা-দুঃখ 
অন্ভব করিতেন, তৎকাঁলে মহারাজ কুতাঞ্জলিপুটে 
তাহাদিগকে প্রসন্ন করিলেও তাহারা রাজাকে অন্য- 
মংক্রাত্তমনা ও আপনাদ্দিগের প্রাতি শিখিল-গ্রবত্ 

দেখিয়। পুনরায় পরিভণ্ত হইতেন। মহারাজ ভ্বপ্রযোগে 
অন্য' নারীর নামোচ্চারণ করিলে তাঁহার বাক্যালাপ না 
করিয়াই পাশ্ব পরিবর্তন পুর্ঘক অবিরলশবিগলিত অঞ্রঃজলে 
শয্যার আন্তরণ বস্ত্র মংলিক্ত করিতেন; জ্রোধভরে 

গার্থপরিবর্তন কালে তাঁহাদিগের বজয় চূর্ণ হইয়া যাই, 
তৎকাঁলে ইহাই রাজার যথেষ্ট লাঁঞ্চনার হইত। কোন 
মময়ে তিনি দ.তিপ্রদর্শিত পথ দ্বারা লতাকুঞ্জে উপস্থিত 
হইয়। বিরচিত পুষ্পশয্যাঁয় কিক্করীগণের সহিত বিহার 
করিতেন, কিন্তু তখন অস্তঃপুরধাসিনী কামিনীগণের তয় 
তাহার কলেবর কম্পিত হইত। মহারাজ জ্রম বশত 
অন্য মহিলার নামে মহ্ষীকে আন্বান করিলে তিনি 
কহিতেন নাথ! আমি তোমার প্রণয়িনীর নামটি 
পরীতরেত্য পরিভো গশোতিনা দর্শনেন কৃতখগুনব্যথ1ঃ | 
প্রাঞ্তলিঃ প্রণক্বিনীঃ প্রসাঁদয়ন সোউছুনোৎ, প্রণয়মন্থ্রঃ পুনঃ ॥ ২১। 

স্বপ্নকীর্ভিতবিপক্ষমঙ্গন্ণাঃ এরত্যতৈৎ্সরবদস্ত্য এব তম | 
্রচ্ছদান্তগলিতা শ্রবিন্দুভিঃ ক্রোঁভিন্নবলটট়র্কিবর্তটিনঃ ॥ ২২ 

ক্লুগুপুপ্পশয়নাঘ্ লতাগৃহানু.এত্য দুতিকৃতমর্গদর্শনঃ | 
অন্বভুৎ পরিজনাঙ্গনারতং মোইবরোধভয়বেপধ্ত্বরমূ ॥ ২৩॥ 
নাঁ্ বল্পভজনস্য তে ময়! প্রাপ্য ভীগ্যমপি তস্য কাঙক্ষতে |. 
লোলুপং ধনু মনে! মমেতি তং গোত্রবিল্ধলিতমূচুরঙ্গ না$॥ ২৪ ॥ 
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পাইলাম কটে কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ভাগ্যটিও পাইবার 
আশ] করি, আহা আমার মনের কি অভিলাষ !. 

মহারাজ যখন শধ্যা হইতে গাক্রোখান করিতেন 
তখন তাহার শয়ন-তলের কোন স্থলে অলক্তকের 
চিহ্ন কোন স্থলে ছিন্ন কাঞ্চী কোন স্থলে কুস্কমের 
পিঙ্গল রাগ কোন স্থলে ব! বিলুলিত মাল্য দেখা যাইত, এই 
সমস্ত চিহ্যে সেই বিলাসীর লীলা-বিহার সুস্পষ্ট অনু- 
মিত হইত । রাঁজ। অনিবর্ণ যখন স্বয়ং কামিনীগণের চরণে 
অলক্তক-রস প্রদান করিতেন তকালে উহাদ্িগের শি- 
থিলস্বসন-জড়িত নিবিড়-নিতম্ব-শৌভিত ঘন জঘন তাহার 
নয়ন আকর্ষণ করাতে তিনি তৎক।লে তৎকাধ্যে বিশেষ 
মনৌনিছবশ করিতে পাঁরিতেন না । তিনি যখন চুম্বনে 
অভিলাষী হইতেন তখন বধুগণ মুখ ফিরা ইয়া লইত, যখন 
বন্ধের গ্রশ্থিমোচনে প্রবৃক্ত হইতেন তখন হস্তরোধ করিত, 

এই ৰপে উহারা সকল-বিষয়ে তাহার মনোরথ-সিদ্ধির 

ব্যাঘাত করিলেও বধু-বিহার ত1হার কামানল উদ্দীপন 
করিয়া দিত। যখন বখুগণ দর্পনে আঁপনাদিগের সম্তোগ- 

চুণবক্র লুলিতশ্রগাকুলং হিপ্মেখলমলক্তকাঁক্কিতম্ | 
উদ্থিতস্য শয়ন বিলািনস্তপ্য বিভ্রমরতীব্যপার্ণোৎ ॥ ২৫ ॥ 
স স্বয়ং চরণরাগমণদধে যৌধিভাঁৎ নচ তথ। সমাহিত? | 
লোত্যমীননয়নঃ ্লাথাহশুইকর্মেখলাগুণপটদ 9িঁতস্বিভিঃ ॥ ২৪ ॥ 
চুম্বনে বিপরিবর্তিতাধরং হত্তরোধি রসনীবিঘনে | 
বিস্বিতেচ্ছমপি তস্য সর্বতো! মম্মথেন্ধননভুদ্ছধূরতম্থ ॥ ২৭ ॥ 

-'্ণেহু পরিভৌগদর্শিনীঃ নর্মপুর্বমনু পৃ্ঠসহস্থিতঃ । 
আয়য়। শ্মিতমনেধজঞয়। বধূর্রনিমীলিতমুখী শ্চকাঁর সঃ ॥ ২৮ ॥ 



৮. |. রুবাদগ?। ৯৯ 

চিহ্হণদর্শন করিভ, তখন তিনি”পরিকানার্ঘ,-উদ্ানিগে 
পশ্চাস্ভাগে - গিয়া, দণ্ডায়মান হইতেস, তখন্স ছারা 
হজ, দর্পপ-সদ্ক্রান্ত - তদীয়. :প্রতিবিদ্বে' তাহা: 
হাফিতে 'দেখিয়।, লজ্জায় অধোযুখ হইয়া 'থাক্ষিত 

আরজ যখন নিশাবসানে শষা। পরিত্যাগ করিতেন তখ 
এরণয়িনীদিগের ইচ্ছা হইত যে, তিমি বিধায়-কালে ক! 
দেশে কোমল বাহুপাঁশ বন্ধন পূর্বক চরণ ছ্বয়ের 
পর.চরণ অর্পণ করিয়। একবার মুখ চুম্বন করিয়া যান । 
সেই যুবা দর্পণ-তলে সুস্পষ্ট সস্তোগ-চিহ্ন কপ ভূ 

আপনাকে বিডৃবিত দেখিয়া যাঁদুশ পতি লাভ করিতে 
'্কাদৃশ তন্মধ্যে সুররাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা রমণীয় আগ 
নার রাঁজবেশ দেখিয়। পরিতৃপ্ত হইতেন না । তিনি ষখ 

কোন দুহৃৎবা ধর্ঘ্য পদেশে অবস্থানে অমমর্থ হইয়া পৃস্থ 
নের উপক্রম করিতেন তখন প্রণয়িমীরা কহিত, শঃ 
আমর! তোমার এই পলায়ন-ছল নিগঢ় জানিয়াছি; এ 
বলিয়া! কফেশাকর্ষণ পুর্বক তাঁহাকে রোধ করিয়া রাখি 
'অবলাগণ রাত্বার নির্দয়-সুরতশ্রমে একান্ত অলস হই 

কঠসক্ত মৃড্বাভুবন্ধ নং ন্ত্তপাঁদতলমগ্রপাদয়োঃ। ৰ 

প্রার্থয়ন্ত শয়নোখ্িিতং প্রিয়া তং নিশীত্যয়বিসর্চম্বনম্থ ॥ ২৯॥ 
প্রেক্ষ্য দর্পণতলস্থমাত্মনে। রাজবেষমতিশক্রশোভিনমন। | 
পিপ্রিয়ে ন সত যথ। ৬ ব্যক্কলম্মম পর্িভোগমগুনম ॥ ৩০ ॥ 

মিত্রকুত্যমপদিশ্য পা্ধতিঃ প্রস্থিতং তমরবস্থিতং ত্রিয়াং | 
| ষ্ঝ্ি ছে শঠ পলায়নচ্ছলান্যগঁসেতি ককধুঃ কচগ্রাছৈঃ ॥ ৩১ ॥ 

তস্য দনির্দয়রতিশ্রমাঁলসাঃ কণপ্তযপদদিশ্য যৌধিভঃ1 7 - 
সিরাত তাত পীবরুন বিলুণচগগনমু। ॥ ২ ॥. 



»সর্দম] রখুবাংষাণ। ৩ উচ্চ 

[লিএদ-ইলে- ভাঙা বক্ষচন্থালে শক্মন করিত, উদিত 
[ল ভ্তনধুগল দ্বার! তাহার বৃক্ষের অঙ্গরাগ-বিদুত্ব হই. 
যাইত । ষখখন- তিনি কোন প্রণয়িনীর স্ম-লাভের, 

ননিস্ত রজনী'তৈ পৃচ্ছক্সভ্ভীবে গমন করিতেন তখন আর- 
ক রমণী গঢ়চ'র দ.তি ছার অগ্রে ইহা জানিতে পারিয়া 
হার পথরৌথ পূর্বক কহিত কামুক ! তুমি অন্ধকারে 
বগুষ্িত হইয়া আমাকে বঞ্চনা করিবার ' নিমিত্ত 
খায় ষাইতেছ ? এই বলিয়! তাঁহাকে আকর্ষণ পুর্বক 
গৃহে আনয়ন করিত । 
মহারাজ অন্নিবর্ণ চক্্ররশ্মির ন্যায় নারীগণের ্পর্শ- 

খ অনুভব করত রজনী জাগরণ ও দ্দিব ভাগ .নিঘ্রায় 
হর করিয়! কুমুদ্দাকরের অন্ুবপ হইয়াছিলেন। 

ন গ্রায়িকার্দিগের অথর দংশন ও উরুদ্দেশ নখ 

রাক্ষত বিক্ষত করিয়া দিতেন, উহারা বেণুবীণা- 
বাদন কালে তদ্দারা নিতাস্ত ক্লেশীনুভব করিয়া কুটিল- 
নয়নে নিরীক্ষণ পুর্্বক তাঁহার মনোহরণ করিত। তিনি 
নির্জনে নর্তকীদ্দিগকে কায়িক বাচিক ও সাত্বিক এই 
তিন পুকার অভিনয় শিক্ষা করাইয়1 যখন মিত্রগণ জমক্ষে 

সঙ্গমাঁয় নিশি গৃঢ়গারিণৎ চারদুতিকথিতং পুরোগতাঃ | 
বঞ্চরিষাসি কুতক্তঙ্গোক্তঃ কাঁমুকেতি চরুযু্তম্গনাঃ॥ ৩৩ ॥ 
বিভা পতেরিবিযাঁং স্পর্শনির্কভিমসা বৰাপ্ন,বন | 
আকরোশহু কুমুদকরোপমাঁৎ রাঁত্রিজাগরপরে! দিবাঁশয়ং ॥ ৩৪ | 
টি দশনপীকিভাঁধরাঃ বীণয়! নখপদাক্কিতোরবঃ | 
শিপ্পকার্য্য উদ্তয়েন .দরতিভান্ত্রৎ বিজিদ্দনরন1 ব্যলে£ভয়ম ॥ ৩৫ ॥ 

সত্ববচমাশ্রয়ং মিথঃ,জ্ীয নৃতায়ূপ্তীয়, দর্শন. 
' অয্োগনিপুউিঃ প্রযোক্ত,ভিঃ সঞ্জঘর্ষ সহ মতসািখে ॥ ৩৬॥ 



৬৫. রখুষংশ' 1 ] ৯৯৮ 

তাহাদিগের খাঁর, উহার 'পরীক্ষা সৃদর্শম' করিতেন 
তখন'নৃত্যীত প্ুনিপুধ নীট্যাচা্ধ্যদিগের সহিত তাহা 
খোয়র ধাদান্বাদ উপস্থিত হইত | ৭ ৯২: 
বর্ষাকাল আগত হইলে রাজা '্অগিবর্ণ কুটজ-ও 
অন পুষ্পের মাল্য ধারণ ও কদ্য কুসুমের পরাগ দ্বারা 

অঙ্গরাগ করিয়া উন্মভ্ত-ময়,র-মুখখরিত কৃত্রিম পরাতে 
বিহার*বিলান চরিতার্থ করিতেন। এ সময়ে কামিনীগণ 
তাহার সহিত পণয়-্কলহ উপস্থিত করিয়া শষ্যাঁয় পার্থ 

পরিবর্তন পূর্বক শয়ন করিয়া থাকিত;. তিনি কাদা 

চই উহাদিগকে পুন করিবার চেষ্টা] পাইতেন না। 
কিন্ত উহার গভীর মেঘগর্জমে ভীত ও স্বয়ংই. অভিমুখী 
হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে পুবেশের পৃয়াঁস পাইত। 

মহীপাল কখন কান্তিক মাসের রজনীতে মনোহারিদী 
রমণীগণের সহিত চক্দ্রাতপ-সুশোভিত হর্সে আরোহণ 
পূর্বক সুরত-শ্রমহারী মেঘনিশ্ম,ক্ত সুনির্ঘল জ্যোত্য়া উগ- 
ভোগ করিতেন। যে সরষ হংসবপ মেখলা-দামে 
নিগড়িত সৈকত-প নিতম্ব বিস্তার পুর্বক তাঁহার 
পৃণয়িনীদিগের বিলাস অন্গকরণ করিত; তিনি গবাক্ষ-বিবয 
দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেন । 
অংসলমিকুটক্ষাজ্জ নঅ্জন্ত্য নীপরজসাক্গরাঁশিণঃ | 
প্রারবি এরমদবর্থি শেভ কৃত্তিমাদ্ডিযু বিহারবিজ্রমঃ ॥ ৩৭৪. 
বিগ্রহীচ্চ শয়নে পরাগ্ম,খীঃ নানুনেতুমবলাঃস তত্বরে |. 
আ'চকাঁওক্ ঘনশব্দবিক্ুবার্তা বিবৃত্য বিশতীরুজাত্তরম'। ৩৮ ॥ 
কার্তিকীষ্ সবিতাঁনহর্মযভাকি বামিশীষু ললিতা্গমাসিধঃ 0 
অন্বভূঙ্ত্ত  জুরত্ত্রমীপহা, যেঘমুক্তবিশদাঁহ স চভ্ভিকষীম্ ॥ টা 
ৈকতঞ্চ সরয,ং বিবৃণৃতীৎ আণিবিম্মির হংসয়েখলম: |: 
্ত্রিয়াবিল্সিতানুকারিণীং সৌধজালবিবৈ বা্যলোকয়ৎ ॥ 8০ ॥ ৭ 



সী র। পাস 
রং ফ্লায়েজ (পে ভচঃ বঙ্ংপারিক্কাম, পৃর্কাফ, ক 

চে জোৌবুগণয়াজার-জনাহরপ' করিত 3 “এ লময় মযদের 
দ্য হইন্তে উচণাঙ্গের হেজনর় কা্চী লক্ষিত হইত । দীর্ঘতা- 
হেতু সাল প্রকার: ভুয়ত-ক্রিয়ার উপযোগী শীত কালের 

ববাকুশনচার-রহিত শৃহাত্তর্দির্দিত গৃহ-মথেয অবাত- 
্পিত জীপ-বপ মনিকে করত মায়া বরণ 
দাপ্রকার সুরেত ক্রিয়ার সাক্ষী হইয়াছিল । অজনীর। 
মলয়ামিলদদ্িত :নব-পলব-শোভিত চৃত-ুকুল বলো: 

পূর্বক লহ পরিত্যাগ করিয়া: বসহাপবিরহ রাজাকে 

স্রং- গিয়া অগুনয় করিত । : 

অধ্িষর্ণ 'অঙ্জনাদিগগকে অঙ্কে আরোশ্পণ চির সোলায় 
আরোহণ ককিলে পরিজনেরা উহা আন্দোলিত করিত; এবন, 
তৎকাঁচল মহিলারা করস্থিত দবৌলারজ্জু এক কালে পঁরি- 
ভাগ করিয়া পঁতন-ভয়-ছলে গাঢকপে রাজার কগালিজব 

র্ঘেরগুকধুপগান্ধিতিঃ ব্যস্তহেমরশিন ্তমেকতঃ |... 
অহরাপ্রধনমোক্ষলোলুপহৎ হৈমটন নিবসটিনঃ আুমধ্যমী28 85 
অর্পিতত্তিমিতদীপদৃউয়ে। গর্ভবে্মসু নিবাতবুক্ষিসু 
জন্য সর্বভুরতীস্তরক্াদাঃ সাক্ষিতাং.শিশিররাত্রয়ো বু: | ৪২॥ 
নক্ষিণেন পবর্নেন সর, তং প্রেক্ষয চুতকুনুষং, সগায্পব.।..... 
অহটন বধূ ত কহ ্ বৎ্সহবিয়োগম্গন8 ॥ ৪.1... 
তাং লগা প্োগর়নপরিজনাপবিদ্ধয়। |: ৮ 

দাবির ন মাপ করছি: ॥. ৪ . | তি ট এর রি ্ পি টং 

ঃ * পণ পিএ সি $ ০৭ ০০% ভু 7 দে লি টিক ২ অন পিন ভন 
ৃ রঃ এ ঃ র্ 0) ১8১৮৯ রি ই. 4825 ৬ রে 18৮ 
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পুরা শ্রধল হইতেন। ৯. 55:45 ০৮45 

ই পে দেই কাদার গতি গা 
রা ইঙ্জিয়-ুখ উপভোগ করত: ্বলক্ষণনদক্ষিত বা 

নফল 'অতিবাবিত করিলে “তিনি” এভাদৃপ€ ব্যদনে
 

জানত হইলেও বিপক্ষ মহীপালগণ প্রতাপ এমি 

ব্য দিবদ্ধান তাঁহাকে 'আক্রদণ করিতিপ্পায়ে জাবি 

ভ্রীসাভোগন্সমিত ক্ষয় রোৌগ' চত্রের দক্ষপাের ঘ্যা 
: তীহাকে ক্ষয় করিল । ভিনি চিকিংসকদিংগোর শ্রৃকিযে। 

বাঁকে কর্ণপাতও করিতেন দা এবং জ্-দক্তোগ-ও- মা 

তৎ পয়োধরনিবিক্চন্দটৈঃ দে$ভিকএরথিতঢাকভুত্ষপৈ£. | 

জ্রীষ্মবেষবিধিভিঃ লিষেবিরে শ্োণিল শ্বিমপিমেখলৈঃ তি ॥ ৪৫1 

যহ স লগ্মমহকারমাসবং রক্তপ।টললমগমং পলো: ++ 

তেন কস্য ধা ক: চিজযোনিরতবহ, । ॥ 
৫ 

ূ ? 

হট ০ ৮ টা রী পদ মি 
রং 

 আলষণদিবেিতানহ মা
 গা 8. 

ক এ সা কু ধর শু, 2 না ্ সুর ৮, 

তং পরমত্সপি নপব শেরুরাজ ১ ৰ ধীঃ) 

আদর বানানে দহ নিজ চন হস দে 
05৯ 

ছা 

রি ০ 



/% টি 1... সুরত /৯1 

আর ববির মুখমণ্ডল, কবর, হইল; ভিজ? 
পপ ্ রিমাওযএধায়গনকরিতে লাগিলেন মি সমবদয়ন 
করিয়াতহারগমনাগমনের আরক্ামর্থ রহিল আ/ঞরং 

তাহার কগঘরযনিতাস্ত-ক্ষীএ-হইয়া আসিল $ যক্যা-ত, থর 
দেহএই বঙ্গে ক্প্ল করিলেও তিন্নি তখকালে ফ্ায়ুকের 

['্অবস্থ, জাত করিলেন: তিনি য়, রোগে কর 
হইজে দেই: রঘু-কুল 'কলামাতায়গোষ চজ্জের মঙমগিরকঞ্ছে 
নভোমন্য়লর, নায়, পঙ্কাবশিষ্ট. শ্রীষ্ষকালীন, পল লের 
ন্যায়, পবির্বহখোক্সু শিখা, রিশিষট “দীপের, ন্যায় বোর 
হইতে লাগিল. তৎকালে পুজার! রাজার নাল! 'প্লীকার 

অনিষ্ট মাপা করিত, কিন্তু মন্রিগণ তাহাদিগকে সততই 

দৃুউটদোষমপি ভঙ্গ চমাউত্যজ্ সঙ্গবস্ত্রভিষজামনাশ্রুবঃ | -. 

্বাভুতিস্ত নবি টরর্ঘতস্ততো ছুঃখমিক্িয়গণো নিবার্ধাতে 0৪৯ ॥ : | 
তস্য পাওডবদন্াপ্পতুত্থগ! সাৰলম্বগমনা। মৃদ্ন্মনা | 
কানা কাঁমধানসমবন্থুয়া ভুলায় ॥&০ 1, : 



শী  মন্ুযংশ। ১৮, 177১8: 

রারিকেনচর]ল। )দ্রাতাগা মান্নার "নির্থায়ে কোবকা 
তির কর্চবাধন করিতেছে পরই 'বলিয়া,উহপরা/প্রজী 
তর নিকট ৭ কী ১৮ রা ডে 
বগিতেন:।, রা 
181 অনন্তর কি চাদর টনি টিন 

'খিতৃখণ-মোষ্টন পুতে” আন: দর্শন '"্না/স্করিয় 
চিকিৎসকের .দাখ্যাতীত সেই ক্ষয় রেগ “দ্বারা, বায় 
নির্বাপিত পু্দীপের নায় ইহলোক' হইতে অস্তরিত 
হইলেন। তখন মন্ত্রিগণ- অন্ত্যেফি-ক্রিয়া-বিধানজ্ঞ পুরো" 
হিস্তগধের সহিত মিলিত হুইয়! রোগের, উপশমার্থ কোন 
বপ শাস্তিশকা্য্য 'অনুষ্ঠালের ছল করিয়! গৃহের উপবমে 
গোপনে রাজার মৃতঙগেহ প্রদীপ্ত পাবকে' দগ্ধ করিলেন। 
'*মহীরাঙ্গ অনিবর্ণের কোন এক পড়ী অন্তর্তী ছিলেন। 
মন্ত্রিগণ তাহার গর্ভ-লক্ষণ সুস্প্ট নিরীক্ষণ পূর্বক পু্া- 
দিগকে সণ্গ্রব করিয়। ত'হাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করি- 
লেন। বাজার মৃত্যু-জনিত শোকোষ্ণ লোচন-জলে মহ্যীর 

সত্বনেকবনিতাসখোপি সম পাবীমনবলোক্য সম্তাতিমূ | 

বস্কষত্বপরিভারিনং শীদং ন প্রদীপ ইব বারুমত্যশীৎ ॥ &৩॥ 

তং গৃছোপবন এৰ সজগতাঁঃ পশ্চিমক্রতুবিদ। পুরোধসা | 

রোগশাস্তিমপদ্িশ্ঠয মক্ত্রিশঃ সম্ভৃতে পিখিমি গুভমাদধুঃ ॥ ৫৪ ॥. 
টতঃ কতপরকতিমুখ্যদন্ূইহ: আঁ তম্য সহধর্মিনী । 
লাধু দৃ্টশুভগর্ভলক্ষণ প্রত্যপস্থীত দরাহিগতিয়হ॥ ॥ ৫৫৭ কঃ 

| তস্যান্ডথাবিধনরেন্রবিপত্িশেকা- 
' শহটছর্কিলোচনজ লৈ প্রথমততিত্ত২.- : 



3৮১৯: সর্প. "জব? | ২৬৫ 

বের প্রথমে সন্ত হইয়া ছিপ ক্ষণে কনফমর কদছপির 
স্ুশীতরনপিলে- তাহা প্িগ্চ'হইল। শ্রাবণ মাসে যের্দন 
পৃথিবী অভ্যন্তরে" শস্যের -বীন্দ' ধারণ করে' দেই 
রাজ্ঞী প্রবকালাপেক্ষা প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্ত অস্ত- 
গত গর্ভখারণ করিয়া জুবর্ণনয় সি"হাসনে আরো হণ পুর্বক 
বংশ-পরম্পরাগত প্রাচীন মন্ত্রিগণের সহিত অগ্রহিত" 
শাননে ভর্তৃশরাজ্য রক্ষ' করিতে লাগিলেন । -:.. 2৮: 

নির্বাপিভঃ কনককুস্তমুখেোজঝিতেন 
বংশাভিষেকবিধ্িন! শিশিরেণ গর্ভঃ ॥ ৫৬ ॥ 

' তহ ভাঁবার্ঘ, এরসবসময়াঁকাতিকণীনাং প্রজানায . 
অন্তগূর্ডৎ ক্ষিতিরিব নভোৌবীজমু্টিৎ দধানা | 
মেণটলঃ সাধ স্থবিরসচিটবর্থেমসিৎহাসনস্থ। 
রাঁজ্ঞী রাঁজ্যৎ বিধিবদশিষস্তর্ত,রব্যাহতাজ্ঞা ॥ ৫৭ ॥ 

' ইতি শ্রীরঘুবহশে মহাঁকাঁব্যে কালিদামরূতে অমিবরণশৃজারে। 
নাম একেনিধিহশহ-সর্গহ | | 





সংবাহন 
সপ্তচ্ছাদ 

গ্তাঙ্গরাঁজ্য 

রাজ্য 
হয়ঙবীন 

ছুৰহ শব্দের অর্থ । 
অর্থ। 

পাঁদবন্ধনী। 

সাধ, গর্তিণীর অভিলাব। 

ভাঁরবাহক 

করঞ্রা। 

আঁরোতি | 

অন্যের অভিলাঁষের অনুসরণ । 

বজ্তে ব্যবহার্য গন্ধাদ্রব্য | 

ঈষৎ গোলাবী বর্ণ। 
পেখকৰ। 
বাসা। 

ব্যাকুল, বিহাতি। 

গোমহিবাদির শৃঙ্গ | 

বেতন বৃক্ষের ন্যায় নুযুক্জ বা'নয্র ভাঁব। 

খেচর | 

হুস্তভিপক, মাত | 

ভূম্যাদির আমূলবৃত্তীস্তবেত্বা, মোঁড়ল। 
জলজজ্ত । : 

ককনাঁমক মৃগের চর্ম | 
একধাঁতুতে অন্য ধাতুর সংসর্গ বা খাদ । 

মর্দন | ্ 
সপ্তপর্ণ, ছাতিম গাঁছ। 

রাজা, অমাত্য, সুহ্ৃত, কোষ, জমপদ-নুর্গ 
ও বল এই পাঁতিটি অঙ্গের নাম রাঁজ্য 

স্বধর্পমনিরত রাঁজাঁর রক্ষিত রাজ্য । 

সদ্যো ঘৃত। 



দুবহ শখের অর্থ। 

| ..* ডিস শু 

শজ। . : . অর্থ। 
অক্ষত তা এআতপ তগুল। 
অক্ষোট । ... ১. আঁখরোট। 
অধুখেদ 21 পথশ্রম | 

অধিজ্যধন্বা' - *** : .. . বে জ্যাুক্ত ধনু ধারণ করে| 

অন্বর্থ 2 অর্থযুক্ত | 

অবগ্াহ রা রষ্টির প্রতিবন্ধক | 

অবস্তত্ত ১৫৬ রোধ, অসাড় । 

অবিমৃষ্যকারিতা ** অবিবেচনা | 

অর্গল। 2 হুড়্কা। 
আঁপীন ' গৌকর পাঁলান। 

আঁভীর রি গোঁপ, আহীর। 
আঁলীঢ রঃ ু্ধীর্থ উপবিষ্ট হটুবার ভর্দিবিশেষ। 

উপকণ্ঠ ৫ নিকট। 

উৎখাঁতকেদি ৮ পশুদিগের দত্ত বা শৃঙ্গদ্বারা মৃত্তি- 
মা | কাঁদি খননপূর্ব্বক ক্রীড়া । 
কঙ্কপত্র পি কন্কপক্ষির পাঁলখ । 

ককুদ '. রঃ বটি। 

কোরক 2 কলিকা। 

গম্ভীরবেদী রঃ যে াঁপনাকে বিদিত নছে। 

গ্রাধ রি তলম্পর্শ। 
গোদানবিবি  *৯০ কেশখগ্ডন । 

চতুর্থ অগ্নি ্ দৃক্ষিণাত্য, গাহ্পত্া ও আহবনীগ্ব। 
..... এই তিন প্রকার অগ্নি আছে, চতুর 

রর | অগ্মি আরোপ করা মাত্র। 

তুর্কি বৃত্তি .... 1. ঘর্থের ন্যায়ত উপার্জন, বর্ধন, পর 
2 1১৮7 ও সৎপীত্রে দাঁন এই চারিটি রাজা” 

রব | :. গিশের তি |... 



তা 

পা খা * « ১5 রং ১১৫ মু না 

£ ক পি ্ 

৭ 

রি টে 

রি রহ ঠা ৯ ॥ 
ক চে 

নগ্নিষার্ত 71 এ বপিত্ লোক । 
অর্জন রুক্ষ । ... অদী জর্জ, দেব দক 

অবভৃত : | ' ***  যজ্ঞান্ত। 

আসল বৃক্ষ: 55 ' ০৮ সর্জ বক্ষ, পিয়াসীল। 
আস্তিক কী :£ ”. ... তর্কবিদ্যা, ন্যা়শাজ্জ । 

ইতর মোপকী ৮, কক্ত বর্ণ ক্ষুদ্র কীট। 
ইন্দ্রনীল ৰ [১৮ মরকত মণি, পীল্না | 

ইফীকাজ্ ০ কুশীগ্ তুল্য অস্ত্র বিশেষ | 

উদাত্ত -:) ৮5551 *** স্বর বিশেষ । 

উদ্বুধর ' ' *** যজ্ঞডন্বর | 

কণ্ড,তি ্, **  কণ্ডয়ন, চুলুকন। | 

কন্দুক ০ ৯ ... গেগু,য়া খেলিবার তাঁটা। 
কাঁকপন্ রি নান কাঁনপাটা। 

কলভ শি ০৮2৮ করিশীবক 

কীলাগুক ্ ১ চন্দন বিশেষ | নু 

কীচক নি ,.. বাঁ সংঘোগে শন্দকারক ধা। 

কুররী উর 5, ক্রোড় পক্ষীর স্ত্রী । 
ফুলা। ৭, ঃ 2 কষু্র কৃত্রিম জলাশয় | 

কুরপ্রী ৮. ০১7 ০৮ ক্ষুর্পা। 1 ডে 
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রঘবৎশে 

মলিনাথরুত] সঞ্জীবনী টাকা। 

০৫৮১০ 

টাকামুখম্ 

মাতীপিতৃভ্যাং জগতো নমে! বামাপ্ধজানয়ে | 
নদো| দক্ষিণদৃক্পাঁতসংকুচদ্বামদৃষ্টয়ে ॥ ১। 
অন্তরায়র্জিমরোপশান্তয়ে শীন্তপণবনমচিন্ত্যবৈতবম্। 
তং নরং বপুষি কুঞ্জীরং মুখে মন্মহে কিমপি তুন্দিলং মহঃ ॥ ২॥ 
গরণং করবাণি শর্মদং তে দরণং বাঁণি চরাঁচরেশপজীব্যম্। 
করুণামন্তণঃ কটাক্ষপাতৈঃ কুরু মাঁমন্ব কৃতার্থসীর্ঘবাহুম্ 
বাণীং কাণভুজীমজীগণদবাঁশাসীচ্চ বৈযাঁসিকী-.: 
ন্তস্তত্্রমরংস্ত পন্মগণ্ধবীগুক্ফেষু চাঁজাগরীৎ | 
বাচামাকলয়দ্রহস্তমখিলং যস্চাক্ষপাদস্করণং 
লাৌকেইভুদ্যছুপজ্ঞমেৰ বিদ্ুষীং €সাজন্যজন্যৎ যশঃ ॥ ৪ ॥ 
দলিনাথকবিঃ সোত্য়ং মন্দা আআ নুজিঘৃক্ষয়া | 
যাঁচষ্টে কালিদাসীয়ং কাব্যত্রয়মনাকুলম্॥ ৫ ॥ 
কালিদাসে! গিরাৎ সার কালিদাঁসঃ সরম্বতীম্.। 
তুমুখো ষথ! সাক্ষাদ্বিছুর্নান্যে তু মাদৃশী৪॥ ৬ ॥ 
থা পি দক্ষিণীবর্তনাথা দ্য, ক্ষুপবজনসি। 
য়ঞ্জ কালিদাসোক্তিত্ববকাশং লভেমহি ॥ ৭ ॥ 
চারতী কালিদীসম্য ছুর্বযাখ্য! বিষসুচ্ছিতা । 
ধা নঞ্তীবনী টীকা তামথোজ্জীববিষযতি ॥ ৮ ॥ 
ইহাৰয়মুখেনৈব সর্বাং বাঁধ্যাঁয়তে ময়া। 
[লং লিখ্যতে কিঞ্চিৎ নানপেক্ষিতমুচ্যতে ॥ ৯। 



২ ,.- খুবংশে | 1১ 
ইহ -খলু সকলকবিশিরেধমণিঃ পকালির্দীমঃ) * কাব্য ও যশসে। 

কতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতযে। সদাঃ পরনিব্তিয়ে কা? 
নম্মিততয়োপদেশযুজে ইতাদাণলঙ্কারিকবচনপ্রামাণযাৎ কাবাসা! 
কশ্রেয়ঃমাধনতাঁং, কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েদিতাস্য নিষেধাশাস্ 
সৎকাব্াবিষয়তখঞ্চ পশান্ রঘুবংশীখাং মহাণকাঁবাং চিকীযুঃ । 
কীর্ষিতারথাবিঘ্বপরিসমাপ্ডিমশ্প্রদায়া বিচ্ছেদলক্ষণফলসীধনভূতবিশি 
দেবতানমস্কারসা শিষীচারপরিগ্রাণ্ত্বাৎ আঁশীর্মন্্িয়া বস্তানির্দে 

বাপি তন্ম,খমিতাশীর্ববাদদ্যন্যতমস্য প্রবন্ধমুখলক্ষণত্বীৎ কাবা 
শ্বাগনা বিশিইটশবার্ঘগ্রাতিপত্তিমূলকত্বেন বিশিষ্টশবার্থয়োশ্চ, শ 
 জাতমশেষন্ত ধত্তে শর্কস্য বল্লত|। অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মন 
ম্ুশেখর, ইতিবাঁযুপুরাণসংহিতাবচনবলেন পার্বতীপরমেশ্বর'য়্তত্বণ 
নাত্তত্প্রতিপিৎসক্স! তাঁবেবাতিবাঁদয়তে, বাগর্থাবিতি । বাগর্থাঝি 
তক পদম্ ইবেন সহ নিতাসমাঁসো বিভক্তালোপশ্চ পুর্ববপদ। 
কুতিত্বরত্ব্ণ বক্তবাম্ এবমন্যাত্রীপি দ্রষ্টবাম্। 'বাঁগর্ভীবিব শব্দাং 
বিব সম্পৃত্তৌ নিত্যসম্বদ্ধাবিতার্থঃ নিতাসব্বন্ধয়োরুপমানত্েনো? 
দানাৎ। নিত্াঃ শব্দার্থসন্বহ্ধ ইতি মীমীহসকাঁঃ | জগতে! লোক 
পিতরৌ মাতাচ পিতা চ পিতরৌ। পিতামাত্রেতি দ্বন্দৈকশেষ 
মাতীপিতরৌ পিতরাঁবিতামরঃ। এতেন শর্বশিবয়োঃ সর্ববজ গঞ্জন 
তয়] বৈশিষ্ট্যমিষ্টার্ঘপ্রদানশক্তিঃ পরমকারুণিকত্বঞ্চ স্ুচাতে | গ। 
তধ্যাপতাং স্ত্রী পার্ধতী। তস্যাঁপতামিতাণ ঠিড্ঢ1ণজিত্যাি 
ভীপ্। পার্বতী চ পরমেশ্রশ্ট পর্বাতীপরমেশ্বরৌ পরমশবঃ সর্ষে 
ত্তমত্বদো!তনার্৫থঃ । মাতুরভাহিতত্বদল্লাক্ষরত্বাচ্চ পণর্বরতীশম 
পুর্বনিপাতঃ। বাগর্থপ্রতিপত্তেয়ে শব্ধার্৫ঘয়োঃ সমাগজ্ঞীনার্থং ব 
অভিবাঁদয়ে। অত্রোপমালক্কারঃ ক্ফুটএব তথোক্তং স্বতঃ দিন 
ভিম্নেন সম্পন্নেন চ ধর্মমত | সানামন্যেন বর্ণ্যসা বচ্যং চেদেকগো' 

মেতি। প্রান্্িকশ্টৌপমালঙ্কারঃ কালিদীসোৌকঞ্তকাঁবাদে। ভূদেবতাক 
সর্কগুরোর্নগণস্য প্রয়োগাৎ শুতলাভঃ স্থচাতে তছুক্তং শুভদো; 
ভুমিময় ইতি, বকারসাণমৃতবীজত্বাৎ প্রচযগমনাদিলিদ্ধিঃ॥১॥ সপ 
কথিঃ স্থাহম্কারং পরিহরতি, কক সুর্যোতাদিক্লোকদ্য়েন 1" কি 
গ্রভবতান্মীদিতি প্রভবঃ কারণম্ | খদৌরপ্ অকর্তরি চ. কার 
সংজ্ঞাঁয়ামিতি সাধুঃ। নুর্যাঃ প্রভবো যস্য স কুর্যা প্রতবঃ বংশঃ। 
অল্পে! বিষয়ে] জ্ঞেযৌবর্ঘে। যনাঃ স| মে মতিঃ প্রজ্ঞা চ ক্ক। দো করে 

হা 

, টমহাদন্তরং স্ুুচয়তঃ হুরয্যবংশমাকলক্সিতুং ন শক্কৌমীত্যর্থঃ ও 
 তৃদ্থিষয়প্রবন্ধনিরূপণৎং দুরাঁপান্তমিতি. ভাৰঃ। তাঁথাহি ছন্তরং ও 
 তুমুশক/ম.।. ঈষদুঃসু্িত্যাদিনা খল্প্রতায়ঃ। সাগরং মহা 
'নীছুডূপেন প্লবেন। উত্পন্ত পবঃ কোলইতামরঃ 1” অর্থণ 



১ সর্গঃ “*আজীবনী টাকা । ৩ 

ননদ্ধেন পানপাত্রেণ | চর্ম বন পিং প্ীবঃ কান্ঠং করগুবদিতি 

[জনঃ। [তিভীুতরীতুমিকছ সিনা | ,তরতে দনন্তাুপ্রত্যষঃ | 
সল্লমীধনৈরগ্নিকারভ্তো ন জ্ুকর ইতি তাঁবঃ। ইদঞ্চ বংশেখৎ কর্ষ- 
₹থনং স্বপ্রবন্ধাম হত্বার্মেব তছুত্তং প্রতিপাদ)মহিম্]. চ প্রনন্ধো হি 
নহত্তর ইতি-॥ ২॥ মন্দইতি। কিঞ্চ মন্দেমুঢঃ। মুটাল্সাপই্নির্ভগা! 
ন্দ| ইতামরঃ। তথাপি কবিষশঃগ্রীর্থী কবীনাং যশঃ কাবনির্দীণেন 
সাতং তথ্প্রার্থনীশীলোইহং প্রাংশুন্নেতপুরুষেণ লভ্যে প্রাপো ফলে 
চলবিষয়ে লোতাৎ উদ্বানুঃ ফলগ্রহণায়োচ্ছিতহস্তে। বাঁঘনঃ খর্ক 
ইব। খর্কেবোত্রত্বশ্চ বামন ইতামরঃ। উপহাসাতখমুপহাঁসবিষয়তাম্। 
॥হলোরণযদিতি ণাত্প্রতাষও | গমিষ্যানি প্রাপ্নাবমিশী ৩ ॥ মন্দশ্চেতর্হি 
তাজ্যতাময়মুদ্যোগ ইত্যত আহ, অথবেতি ৷ ' অথব] পক্ষান্তরে পুর্বর্ৈঃ 
ছুরিতিঃ, কবিভিঃ বাল্মীকাদিভিঃ কৃতবাগ্দ্বারে কৃতং রামায়ণাঁদি প্রবন্ধ- 

্প] যা বাক্ দৈব দ্বারং প্রবেশে | যস্য তল্মিন্ অস্মিন_স্ূর্যাপ্রভবে বংশে 
ঢুলে। জন্মনৈকলক্ষণঃ সন্তাঁনো বংশঃ | বজেণ মণিবেধকস্থুচীবিশেষেণ। 
জং ত্বজ্ত্রী কুলিশশতস্তয়োঃ। মণিবেধে রত্ুভেদে ইতি কেশবঃ। 
মুৎকীর্ণে বিদ্ধে মণৌ রত্বে স্ুত্রসোব মে মম গতিঃ সঞ্চারোবস্তি 
র্ণনীয়ে রস্বুবংশে মম বাকপ্রমরোবস্তীতার্থঃ ॥ ৪ ॥ এবং রঘ্ুবংশে 
লন্প্রবেশস্তদর্ণ নং প্রতিজানাঁনঃ সোকহমিত্যবদিভিও পঞ্চভিঃ ক্টৌকৈঃ 
চুলকেনাহ, সোইহমিতি। সোৌংহ্ৎ রঘুণীমন্য়ং বক্ষ্যে ইত্যুত্তরেণ 
স্বন্ধঃ কিংবিখানাং রঘুণামিতাত্র উত্তরাণি বিশেষণওনি (যাজ্যানি। 
গীজন্মনঃ জন্ম আরভ্যেতার্থঃ। আঙ্ মর্ধ্যাদীভিবিখধ্রোরিত্যবায়ীভীবঃ | 
উদ্ধানাম। সসুপ্স্পেতি সমীসঃ। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম। আজন্ম 
উন্ধানাং নিষেকাদিসর্বমংক্কীরসম্পন্নীনীমিতার্থঃ। আফলোদয়ম, 
সীফলনিদ্ধেঃ কর্ম যেষা তে তথোক্তাস্তেষাং প্রারদ্ধান্তগীমিনামি- 
চার্ঘঃ। আসমুদ্রং ক্ষিতেরীশানাং সার্বতৌমানীমিত্যর্থঃ। আন1কং 
থর যেক্াং তে তেষামিক্্রসহচারিণ।মিত্ার্৫থঃ| অত্র সর্ধত্র আঁতোব- 
ভিবিধর্থত্বৎ ভ্রষ্টবাম. অনাথা মর্ধযাদার্থত্বে জন্মাদিষু শুদ্ধাতাবপ্রস- 
ঈাৎ॥ ৫॥ যথাবিধীতি । বিধিমনতিক্রম্য যথাবিধি। যথালাদ্শ্যং 
ইত্যবায়ীন্ভাবঃ তথ। হুতশব্দেন লুপ্স্থ্পেতি নামই এবং যথাঁকামা- 
ক্িতেত্যাদীমান্পি দ্রক্টবাম.। যথ! বিধি হুতা অগ্নয়ো ট্যান্তেষাং, যথা - 
₹মমভিলাষমনতিক্রম্য অর্চিত্ার্থিনাঁং, যথীপরাধমপরাধমনতিক্রম্য 
৩1 যেষাঁং+ তে. তেষাঁং, যথাকালৎ কাঁলমনতিক্রময প্রবোধিনীং 
প্রবৌধনশীলানাম্. | চতুর্ভিবিশেধপৈর্দেবতাঁষজন।েঁসৎকারদণ্ডধরত্ব- 
প্ঙ্গাপালনসময়জাগর্রত্ব|দীনি. .বিবক্ষিতানি ॥৬॥. তা।গায়েতি। 
ভাগায় সৎপাত্রে বিনিগ়্োগজ্ত্যাগন্ত স্মৈ।.. ত্যাগো বিহাপনং দাঁন- 
নামী মন্ুতর্থবীন্ীং, সঞ্চিত্ধানীনাঁং নু ছর্ব্যাপারায়। সত্যায় 
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মিতভাধিণাঁং মিতভাষণশীলানাধ মতু. প্ররাতরায়। য্শসে : কার্য 
.বশঃ কীর্তি দজ্ঞা' চেত্যমরঃ। বিজিগীযৃণাৎ। . বিজেতুমিচ্ছ নাং। 

ত্বর্থনণ্রহায়, প্রজায়ে ন্তানায় গৃহমেধিনাৎ নত ': রামোপভৌগীয 
অত্র ত্যাগায়েত্যাদিযু চতুর্থী তদর্থেতণদিন1 তাদথ্যে্তুর্খা লীসধিধা 
জ্াপরাঙ্চতুর্ধা। গৃহৈদ্দীরৈর্দেধন্তে সঙঙ্ছন্তে. ইতি. -গঁছমেধি; 
দারেম্বপি গৃহ! ইত্যষর$, জয়া চ গৃহিণীগৃহমিতি 'হলায় মধঃ। মে 
'স্ঙগমে ইতি ধাতোর্ণিনিঃ! এতির্বিশেষণৈঃ পরোপকারিত্বং সতাক 
নত্বং যশঃপরত্বং পিতৃণাং শুদ্ধত্বপ্চ বিবক্ষিতানি॥ ৭॥ শৈশবইডি। 
শিশের্ভীবও শৈশবং..বাঁল্/ম্। প্রাণভূজ্জাতিবয়োবচনোগ্দ ত্রেতাঙ্ 
গ্রত্যায়ঃ। শিশুত্বং শৈশবং বাঁল/খিতামরঃ| তন্মিন্. বয়সি অত 
বিদ্যানীম্ এতেন ক্রহ্গচার্ধ্যাশ্রমো। বিবক্ষিতঃ। যুনো ভাবে যৌন 
তারুণ্যম্। যুবাদিত্বাদণ্প্রতায়ঃ। তারুণাং যৌৰনং সদমিতাময়। 
তম্মিন্ বয়সি বিষয়েষিণাং ভোগ্রাতিলাধিণম্ এতেন গৃহস্থা প্র 
বিবক্ষিতঃ। বৃদ্ধদ্য ভাষো বার্ধকং বৃদ্ধত্থমূ। দ্বন্দুমনৌজ্ঞাদিত, 
শ্চোতি বুঞ&। বাদ্ধকং বৃন্ধত্ঘাতে রৃদ্ধদ্থে, বৃদ্ধকর্্মণীতি বিশ্ব 
তন্মিন্ বার্ধকে বয়সি মুনীনৎ বুত্তিরিব বৃত্তির্ষেষাং তেষাম্ এন্সে 
বান্গ্রস্থাশ্রমে! বিবক্ষিতঃ। অন্তে শরীরতাগকাঁলে যোগেন পরমা, 
ধ্ানেন।' যোগঃ সন্নহনোপায়ধানসঙ্গাতিযুক্তিযু ইতামর?। তত, 
দেহং ভ্জন্তীতি তম্থুতাজম. দেহত্যাগিনাম.। কায়ো দ্বেহঃ রী 
পুংদোঃ নস্ত্িয়াং মুর্তিত্তমুত্তন্থরিত্যমর$। অন্যেভোকপি দৃশাতে ইঠি 
ক্কিপ,। এতেন তিক্ষীশ্রমো বিবক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥ . রঘৃণ।মিতি। মোৰ 
লব্ধপ্রবেশঃ তম্বাথিভবোইপি স্বপ্পবাণীপ্রমীরেইপি সন তেষাং গট 
সদগুণৈঃ আঁজন্মপুদ্ধণাদিতিঃ কর্তৃতিঃ কর্ণ, মম কত্রমানতা .চাগলা 
চীপলঃ চপলকর্ণা অবিস্শ্যকরণরূপং কর্ত,ম.। যুবাদিত্বাঁৎ কর্মাণাণ। 
ক্রিয়ার্থোপপদস্যেত্যাঁদিন! চতুর্খী। প্রচোদিত্ঃ প্রেরিতঃ সন্- রণ? 
মন্বয়ং তদ্বিষয়প্রবন্ধং বক্ষ্যে।  কুলকম..৯॥ সম্রতি স্বগ্রবনধগরী 

* ক্ষার্থং সতঃ প্রার্থয়তে, তমিতি। তং রঘুবংশাখাং, প্রবন্ধং সদসঞ্জ! 
গুধদোষয়োঃ ব্যক্তে হেতবঃ কর্তারঃ সন্তঃ শ্রোতুদর্হত্তি, তথা 
হেক্গো বিশুদ্ধিনির্দোষন্বরূপং শ্যামিকাঁপি লোহান্তরসংসর্গাত্বকো দো? 
যৌইপি বা! অগ্পৌ সংলক্ষাতে নাম্যাত্র, তদ্ধদতরাপি সন্ত.এব গুয্পোদো ষবিধে 
কাঁধিকারিণে!  নাহ্যে.. ইতি. ভীব&.8,১০| রং, ব্তপক্ষিগা্ি 
ধৈরস্বতইতি। মনস ঈফিণে! মনীধিণঃ 'ধীরাঃ বিদ্বীংলতইতি-যাবং 
পুযোদরাদিতাৎ সাধুঃ। তেষাঁং মীননীয়ঃ পুক্যাই। ছন্দাং..দেদাগ দি 

: ছন্দঃ পৃদো:চ, বেছে চেতি -বিশ্বঃ।..প্রথব একার ইব, /মৃহীং ছয় 
ঈষতে ইতি: মহীক্ষিতঃ ।ক্ষিতীক্যা। ..ক্গিধটভোরৈস্ীন বাং, কি 
ভুগীখীমশ্চ। তেষাদা দঃ +আরিতৃতহ.. বিবস্বতঙ্ ভ্রাতা গা, টন 
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ববস্থতে! নান বৈবদ্থত ইতি প্রসিদ্ধো মন্থুরীলীৎ ॥.১১॥ তদস্বয় ইতি 
্ঘিরস্যান্তীতি 'গুদ্ধিমান্.তশ্মিন্ শুদ্ধিমতি.তান্বয়ে তমা মমোরহয়ে 
ংশে। অন্ববায়োৎন্থয়ে। বংশো| গোৌঁত্রঞ্চাভিজনঃ কুলমিতি হলাযুধঃ। 
[তিশয়েন: শুদ্ধিমীন্ শুদ্ধিমত্তরঃ। দ্িবচনবিভজ্যোণপেতাদিনা 
রপ্। দিলীপ ইতি প্রসিদ্ধো রণজা... ইচ্ছুরিব রাজেন্ছুঃ রাজেষ্ঠঃ। 
পমিতং ব্যাপ্রাদিন সমাসঃ। ক্ষীরণিধাবিন্ডুরিব প্রন্থুতঃ জাতঃ ॥১২॥ 
ঢেতি। ব্াঢ়েত্যাদিত্রিভিঃ শ্লোকৈরদিলীপং বিশিনক্ি। বাঢ়ং বি- 
লং উরোধসাস ব্যঢ়োরস্কঃ উরঃ প্রভৃতিত্যঃ ক্কপ্। বুাঢ়ং বিপুলং 
রং ল্ফীরং সমং বরিষ্টঞ্চেতি যাঁদবঃ| বুষস্/য ক্ষ্ধ ইৰ স্কন্বে! যসা 
তথ! । সপ্তম্যুপমানেত্যাদিন! উত্ততরপদলোপা বহ্ুত্রীহিঃ। শীলরক্ষ 
ব প্রাংশুবক্নতঃ শালপ্রাংশুঃ | প্রীকাররৃক্ষয়োও শালঃ শালঃ সর্জজ- 
কঃ স্মুত ইতি যাঁদবঃ | উচ্চপ্রাঁংশুঙ্নতৌদগ্রোচ্ছি, তাস্তঙ্গে ইতাসরঃ। 
হাভৃজো। মহাবাহুঃ আত্মকর্্মক্ষমং স্বব্যাপারম্থরূপং দেহমীশ্রিতঃ . 
1পঃ ক্ষণজ্রঃ ক্ষতরলত্বদ্ধী ধর্ম ইব স্থিতঃ সূর্তিমান্ পরাক্রম ইব স্থিত 
তাতপ্রেক্ষা ॥ ১৩ ॥ স্ুর্বাতিরিক্তেতি। সর্বাতিরিক্তসারেণ সর্কেত্যো 
ভোঁভ্োইধিকবলেন। সারে! বলে স্থিরীংশে ' চেত্যমরঃ | ' সর্বাণি 
তানি তেজস। অতিভবতীতি সর্ববতেজোইভিতাবী তেন সর্ব্েভা উদ্ন- 
নীয্মন| শরীরেণ । আত্ম দেহে ধূভে জীধে স্বতাঁবে পরমাঁজনীতি 
শ্বঃ। মেরুরিব উ্বী ক্রান্তা আক্রমা স্থিতঃ। মেরাবপি বিশেষণানি 
গ্যানি। অঙ্টাভিশ্ট স্সুরেক্্রীণং মাত্রীভির্নির্শিতোনৃপঃ | তস্মাদ- 
ঢতবত্োষ সর্ধভূতাঁনি তেজসেতি মন্তুবচনাদ্রাজ্ঞঃ সর্বতেজোইভিতা- 
ত্বং জ্ঞেয়মন॥ ১৪ ॥ আকারেতি। আঁকারেণ সুত্ত্া সদৃশী প্রজ্ঞা 
সঃ প্রজ্ঞয়। সদৃশাগমঃ প্রজ্ঞাঁচ্কূপশীজ্ত্ পরিশ্রম, আগ্মৈ সশঃ 
রন্তঃ কর্ম যসা স তথোক্তঃ আরত্যত ইত্যারস্তঃ কর্ম, তৎসদৃশ উদয়ঃ 
পসিদ্ধি সা স তথোক্ত॥ 5৫ ॥ ভীমেতি। ভীমৈঃ কান্তিশ্চ 
গুগৈঃ 'রীজগুণৈষ্ভেজঃপ্রতাপাদিভিঃ কুলশীলদাক্ষিণা দিতিস্চ স 
লীপ . উপজীবিনামাশ্রিতানাং যাঁদেভিঃ জলজীবৈঃ ষাদাঁংসি 
নন্ম্তৰ ইতামরঃ। বটত্বুশ্চ অর্ণব ইবাধ্ষাঃ অনতিভবনীয়স্চ অভিগমা 
(শয়ণীয়শ্চ বভৃব ॥১৬॥ বেখামীত্রমিতি। নিয়ন্তঃ শিক্ষকস্য 
রথেশ্চ তস্য দিলীপলা সন্বন্ষিনাঃ নেমীনাঁং চক্রধারাশাৎ বুত্কিথিব 
জধাপারো যাসাং ত1$1 চক্রধারা প্রধির্নেমিরিতি” যাঁদবঃ 1 চক্র 
[ঙ্গং তল্যাস্তেনেমিঃ আ্রী স্যাৎ প্রধিঃ পুমীমিত্যমরঃ | প্রজাঃ-আ- 
নাঃ মন্ুমীরতভেতি্ভিকিঘিত পদদ্বয়খেতৎ সমাসস্য বিভীবিততবণৎ 
দভান্তাৎ, প্রহতণঞ্চ বক্স নঃ আচারপদ্ধতেরধমশ্চ পরমধিকমিত্ার্থঃ | 
খাগ্রমবগমপ্যেতি' (রেখাদাজং রেখকিঞফাপদীবদপীতার্থঃ | গ্রদাণে 

সজিতাদিনা  মার্রতপ্রত্াপ্ঃ? -পরশন্দবিশেষণতথভক 1. ন ব্যতীয়,৪ 
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নাতিক্রন্তবত্যং। -কুশলসারখিপ্রেষিতা রখনেময়ইব তষ্যপ্রজ। পৃ 
্ুামার্গং ন'ভ্লছরিতি তাঁৰঃ ॥ ১৭ | -গ্রজানামিতি | স'রাজ। গ্রজান 
ভূ'তো অর্থণয় ভূত্যর্থং রৃষ্ধার্থমের। .অর্থেন সহ-'বিতাণমীসঃ' সর্বা? 
ল্রতা চ বক্তব্য গ্রহণন্ি্য়ীবিশেবণক্টৈতৎ । তাঁভাঃ প্রজাত্যো! ৰা? 
ষষ্ঠাংশরূপং কুরমগ্রহীৎ। তীগধেয়ঃ করো বলিরিভ্যমরঃ1 তথা 

রবি, সহত্রং গুণ1 যস্মিন্ কর্মাণি তদাথা, তথ! লহজগুণং মহত 
উত্অষ্টুং দাতুম্। উৎসর্জঞনক্রিবিশেষণঞতৎ। রসমঘ্ু. আল 

1তি। রসো গন্ধে রসে স্বাদে তিক্তাদৌ রিষরোগয়োঃ | শু 
রীঁদৌ ভ্রবে বীর্যে দেহধাত্বন্ব পারদে ইতি বিশ্বঃ ॥১৮॥ সঙ্গ 
বুদ্ধিশৌর্ধ্যসম্পন্নস্য তন্যার্থনাধনেযু পরানপেক্ষত্ধমাহ, দেনেছি 
তমা রাঁজ্ঞঃ সেনা চতুরক্গবলং পরিচ্ছাদ্যতেইনেনেতি : পরি 
উপকরণং বভূব ছত্রচামরাদিতুলামভুদিতার্থ* | পুংসি সংজ্ঞায় 

 ঘঃ প্রায়েণেতি ঘপ্রতায়ঃ। ছাঁদের্ষেছা, পনর্গম্যেতি উপধ। তত্ব 
অর্থপ্য প্রয়োজননা তু সাধনং দ্বয়মেৰ শ্লীস্ত্েম্ককুঠিত| আম 
হত] বুদ্ধিঃ ব্যাপৃতেত্যপি পাঠঃ1 ধন্থষি আতত] অরোগি। 
মৌবর্ধ চ। মৌর্ধা জ্যা শিঞ্জিনী গুণ ইত্যমরঃ| *নীতিপুরঃসরমেব 
শৌরধামভূদিতার্থঃ ॥ ১৯ ॥ রাঁজামুলং মন্ত্রংরক্ষণং তদ্যাসীদিতা। 
তমোতি। সংরৃতমন্ত্রস্য গুপ্তবিচীরম্য। বেদতেদে গুণ্তবাদে মন্ত্র ই 
মরঃ। শোৌকহর্ষীদিসুচকে| ভূকুটামুখরাগাদিরাকারঃ ইজিতং চেি। 
হ্বদয়গতবিকারে! বা। ইঙ্গিতং হদগীতে! তাঁবোবহিরাকার আকৃতির 
'সঙ্জনঃ। গুড়ে আকারে ইঙ্গিতে যস্য স্বতাবচাঁপলাত্ ভ্রমপরদ্পর় 
মুখরাগাদিলিঙৈর্ব। অভৃতীষগা মিমন্ত্রদ/তস্য. প্রারভ্যন্ত ইতি প্রার 
সামাছাপণয়প্রয়োগ18 প্রাশিত্যব্যয়েন পুর্বজম্মৌচাতে তত্র তা 
প্রীস্তনাঃ। সায়ঞ্চিরেতাদিন! টাল প্রতায়ঃ। সংক্কারাঃ পূর্ব 
বাননাইব ফলেন .কার্যোণানুশ্যে! অন্থুমাতুং যোগ আসন্। 
যাজ্ববল্কাঃ। .মন্ত্রমুলং ফতোরাঁজামতো। মন্ত্রং স্থুরক্ষিতম্। কুর্ধা 
তন্ন বিছুঃ কর্মাণামাফোলোদয়াদিতি ॥ ২ ॥ সম্পূতি সামাছু 
'বিনৈবাত্মরক্ষাদিকং কৃতবানিত্যাহ, জুগোপেতি। অত্রস্তঃ অতীতঃম 
্রস্তে তীরুতীরুফতীলুকা ইত্যমরঃ। ভ্রীদেোপাঁধিমস্তরেগৈৰ 

 দিদ্ধেঃ প্রথমনীধনত্বীদেবাজাীমং শরীরং জুগোঁপ রক্ষিতবান্। অনা 
'অকুগ্নএব ধর্মাৎ “লুস্কৃতং ভেজে অর্জিদিতবানিত্যর্থঃ। অগৃন্ধুগর্ধানশী 
শব অর্থমাদদে স্বীকৃতবীন্। গৃধুংস্ত গর্দনঃ লুন্বোভিঙ্গাযুকন্তযক্ মা 
ল্লোস্ুপলো ল্ভাবিভান্মরঃ। ত্রনিগৃধিধূষিক্ষিপেঃ 'র্ল/রিতি রুপ্রভার 
অন্ততঃ “আসক্তিরহিত এব স্খমন্বভূঙ। ২১॥ পরল্পররির্ধীনা 

গুধানাও্তজালাহচর্যামানীদিত্যাহ, জঞাদইতি। জানে প্ররৃতারজা 
সঙাপি মৌন্ব বাড্মিযদনংবথীহ কামনদকঃ, "নান্ঠোপড়াপি রা 
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পীনং ব্রতচরিষ্ণতেতি | শক্ত প্রতীকাঁরপীমর্থেকপি ক্ষমা! অপকাঁর- 
নম্। ' অত্র চানকাঃ।' শক্তানাং ভূষণৎ ক্ষমেতি | .ত্যাগে বিতরণে 
তাপি ক্লীঘায়। বিকথনসা বিপর্যাযোৌইভাবঃ। অত্রাহ মন্কঃ। ন দত 
রিকীর্তয়েদিতি। ইং তল গুণাঃ জ্ঞান দয়ঃ গুণৈর্বিরিদ্বৈর্ণনীদিভি- 
[বস্ষিত্বাৎ সহচারিত্বাঁৎ সহ প্রসবো জন্ম যেষাং তে সপ্রসবীঃ সৌদরা- 
॥ অভুবন্ বিরুদ্ধা অপি গুণাস্তস্মিক্নাবিরোৌথেনৈব স্থিত ইত্যর্থঃ॥ ২২॥ 
খিধং বৃদ্ধ, জ্ঞীনেন' বয়স! চ, তত্র তন্যজ্ঞানেন বৃষ্ধত্বমীহ্, অনাকুষ্ট- 
তি । বিষয়েও শকদিতিঃ। রূপং শঁকোগন্ধরসম্পর্শবশ্চট বিষয়! 
মী ইতামরঃ] অনপকুষ্টস্যাবশীকুতস্য বিদ্যানাং বেদবেদাজাদীনাৎ 
রদৃশ্বনও পারমন্তং দৃষ্টবতঃ | দুশেঃক্কনিপ্। ধর্লা রতি সা তগা 
দঃ জরস| জরয়া বিনা। নিসা. জরেভামরঃ | যিড্িদাদিভ্যোকঙ 
ত অঙ্প্রতায়ঃ। জরয়]! জরসহ্যিতরস্যামিতি জরসাদেশঃ। স্বং 
দ্ীকমীসীৎ। তস্য যুনোইন্রা বিষয় বৈরী গ্যাদিগুণসম্পত্যা জ্ঞাঁনতে| 
ত্বীসীদিত্যর্থঃ। নাথস্ত চতুর্ব্িখৎ বৃদ্ধত্বমিতি জ্ঞাত্বা অনাকৃষউসো- 
পদ বিশেষণত্রয়েণ বৈরাগাজ্ঞানশীল বৃনবত্থাস্থাক্তানীত্যবৌচৎ ॥ ২৩॥ 
জান্মিতি। প্রজাঁষন্তে ইতি প্রজণঃ জনাঃ। উপসর্গে চ'সংজ্ঞা- 
মিত্ঙ্প্রতায়ঃ | প্রজা স্যাৎ সম্ভতৌ জনে ইতামরঃ। তাসাং 
নস শিক্ষাঁয়াঃ আধানাৎ করণণৎ সন্মার্গপ্রবর্তনদিতি যাবৎ রক্ষণ]- 
রহেতুতাক্ত্রাণীৎ) আপন্সিবীরণাদিতি যাক ভরণাদপ্লপানাদিভিঃ 
[ধণাদপি। অপিঃ সমুচ্চয়ে। সরাজ পিতা অভূৎ তাঞাং পিত- 
ঘ ্দ্মহেতবে। জন্মমাব্রকর্তীরঃ কেবলমুতপাঁদকা এবাভূবন্। জননমাত্র 
পিতৃণাং ব্যাপণরঃ, সদা শিক্ষারক্ষণাদিকন্ত সএব করোতীতি তন্মিন্ 
পপ | আহ্ছুশ্চ নস পিতা যন্ত্র শোঁষধক ইতি ॥ ২৪ ॥' স্থিত্য1ঃ 

ত। দাঞ্চমন্তীতি দ্ড712। দণ্ডাদিভ্যো যদিতি যত্প্রত।য়ঃ। অছ্ডযাঁন্ 
যন রাজা দণ্ডাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন। অযশো! মহদাপ্সোতি নরকখ্ৰ 
হতীতি শান্্রবচনাৎ তান্ দণ্ডযানেব স্থিত্যৈ লোকপ্রতিষ্ায়ৈ দণ্ডয়তঃ 
ক্ষয়তঃ প্রস্ষুকুয় সন্তাঁনায় এব পরিণেতুঃ দারাঁন্ পরিগৃঙ্কতঃ মনীবিণে! 
ষো দোধজউ্জসোতি যাবৎ | বিদ্বান্বিপশ্চিদদোষজ্ঞঃ অন্ স্সুধধীঃ 
শনিদে। বুধন্ব। ধীরোমলীষী ইতামরঃ। তশ্য অর্থকামাকপি ধর্নম 
কাস্তাং; জাতৌ। অন্তের্সঙড। অর্থকামলাধনয়েশ্রুবিবাহয়োহ্লা- 
ঘাপনপ্রজোৎপাদনরূপধন্মার্থত্বেন অস্তুষ্ঠানাদর্থকামাঝপি ধর্পা- 
ধতামাপাদয়ন্ সাজা ধর্ম্মোস্তরোবভুদিত্যর্৫ঘথঃ। আহ্ হি -গৌতমঃ 

পূ্বাস্থমধ্যন্দিনীপরাস্কীনফলান্ কুর্যাৎ যথাশক্তি ধর্দার্ঘকামেত্াঃ 
যু ধর্লোত্তরঃ স্যাদিতি,॥ ২৫ |; ছুদেহেতি:"স রাজা যজ্জায় বজ্ঞং 
৫২ গাং ভূবং ছুদৌহ রুরগ্রহণেন র্িক্কাং  চকারেত্যর্থঃ। মঘবা 
বেশ্রঃ শঙ্যায় শসাং..বর্ধধিতুং দিবং স্বর্থ, ছদোহ দ্যলোকাদ্মহী- 
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লেখকে, বৃষ্িমুৎপাদয়মান: ইতার্থঃ|'চজজিকার্খাপপদসোত্যাদিনা যা 
শল্যাত্যাংকনছুদী। এবমুভৌ সঙ্পদে বিনিময়েন” পরস্পরমাদামধা দাঁনাত্যাংভুবলদয়ং দধতুঃ পুপুতুঃ। রাজা যজ্জৈরিজলো বসব 
উদ্বকেন ভূলোকং' পুপোধেতার্থঃ। উপ দণ্ডনীতৌ, রাজা দ্ধ 
সমাবতা কুর্া।দিন্্রমহোতৎ্সবমূ। প্রীণিতে! মেঘবাহস্ত মহতীং রী 
মাঁবহেদিতি ॥ ২৬ ॥ন কিজেতি। রাঁজানোইন্যে নৃপাঃ রক্ষিতুর্ভযে 
জ্বাতুস্তম্য রাঁজ্ঞে! যশো নাম্ষযুঃ কিল নান্থচন্রঃ খলু কুতঃ যৎ যমন! 
কারণাঁৎ তক্ষরতা চৌর্য্যং পরস্বেত্যঃ পরধনেতাঃ স্ববিষয়ভূতেভোব 
বৃত্ত! সতী অতো বাচকশবে স্থিতা প্রবৃত্ত অপহার্যাভাবা স্তস্করশব্ 
পহত ইভার্থঃ। অথব! অতান্তাসতাপি হ্ার্থে জ্ঞানং শক; করোতি হী 
ন্যায়েন শকে স্থিতা স্কুরিতা ন স্বরপতোবস্তীতার্থঃ॥ ২$| দ্বেষ ইতি 
শিষ্টে। জনে দ্বেষ্যঃ শক্রুরপার্তসা রোগিণ উষধং যথা উষধমিব জা 
সম্মতোমমতঃ আমীৎ ছুজনঃ প্রিক্াইপি প্রেমাম্পদীভূতো।? 
উরগক্ষতা সর্গদষ্টা. অঙ্গলীব চিন্যাদ্বাহুমপি ছুষটাত্মনইতি নাঁযা 

ই আঁজা আনীৎ। তস্য শিক্ট এব বন্ধু ছর্টি এব শক্ররিভার্থঃ ২৮1 
তস্য পরোপকারিত্বমাহ, তমিতি। বেধাঃ অফ্টা। অষ্টা প্রজা পানি 
ধা ইভামরঃ1 তং দিলীপৎ সমাধীয়নেইনেনেতি সমাধিঃ কাঁরণসীর্াঁ 
মঙ্কাভুক্তীনাং যঃ সমাধিস্তেন বিদধে সনর্জজ গুনং ধ্বনিত 
তথাছি তস্ঠ রাজ্ঞঃ সর্ষে গুণাঃ রূপরসাদিমহাতৃতগুণবদেব 
পরপ্রয়েশজনমেবৈকং মুখ্যং ফলং যেষাঁং তে তথোক্তা আসন্। মা 
তগুণোপমানেন কারণগ্ডণণঃ কার্ষো সংক্রামন্তীতি ন্তায়ঃ সুচিতঃ1২)। 
সইতি। স দিলীপ বেলাঃ সমুদ্রকুলীনি। বেল! কুলেইপি বাধে 
তিবিশ্বঃ। ত1 এব বপ্রবলয়ঃ প্রাকারবেষ্টনানি যস্যাঃ তাম্। | 
বপ্রমন্ত্রিয়াম্। প্রাকারো বরণঃ শাল! প্রাচীরং প্রাস্ততোর্তিরি্ম।। 
পরিতঃ খাতং পরিখা হুর্গবেউনং খাতম্। খেয়ন্ত পরিখোযা। 
অন্যেষ্বপি দৃশাতইতাত্র অপিশবাৎ ক্ষণের্ভপ্রতায়ঃ। অপরিখাঁঠ গণ 
রিখীঃ সম্পদামানাঃ কৃতা পরিখীকৃতাঃ সাগর| যস্যা স্তাম্। তা, 
তন্তাবে চ্চিং1 অধিদামানমন্যস্ত রাজ্ঞঃ শাসনং হস স্তাঁম আগ 
শাসনামুর্বামেরপুরীমিব শশাস অনায়াসেন শাসিভবানিত্যর্থঃ) রা 
তল্তেতি। তল্ঠ রাজ্ঞঃ' মথধবংশে 'জাতা। দগধবংশজা। ওমা রা না 

: পীঁনের্ড ইতি ভগ্রতায়ঃ। এতেনা ভিজা তামুক্তম্ দাক্ষিণাং 
বর্তনম। দক্ষেিণঃ সরলোদ)রপরচ্ছন্দা স্থরর্তিষু' ইতি শখন্বণাতঃ। রা 

প্রমিদ্ধং চেন নাম! অধরস্ত যচছক্ দক্ষিণাখা! পত়ীৰ স্ছদক্ষিণা 
প্রলিদ্ধা-পদ্ধী আমীৎ। ত্র শুভিঃ বো গন্বর্বস্তস্ত- দক্ষিণ! অন্গাঃ 
ইতি, ছক্ষিশায় দাক্ষিগাং লাম খস্থিজো-দক্ষিণদ্থং প্রাপক তে গর 
হক্ষিণাং 'গ্রতিগৃহ্যেতি: চ 0৩১।.: কলরমিতি] " ্ুধারি ৃ 
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বরোধে আন্তঃগীরবর্গেবহতি সভাপি মনস্থিনা। দট চিতা" লাভা, 
রুতাপদিভিবিক্ষমন্তে্তে ৃ ভযার্থঃ য়া সুদক্ষিণয়া“জস্রা চ জাক্ধীর্নং- কিলত্- 
তং: ভার্যাপসস্তং- মেনে | কলজং শ্রোণিভার্ধায়োফ্িতাখরঃ 1 বন্তুধাি 
ধপ ইতাবেন বসুধ্ধ়া নেতি মাতে ॥৩২। তনসাশিতি 1? স রশজা 
1ক্যাস্থনপায়নং তল্যাং"আম্মানে! জন্ম বসাণসো আব্মাজম্মা পুজন্তস্মিন্ 
মুৎস্ুকঃ, যথা আক্সনে! জন্মনি পু্ররূপেণেখৎ প্তো সনুৎস্ুকঃ সন 
শক্মা বৈ পুক্রনশমাসীতি শ্রুতেঃ। বিলম্বিতং ফলং” পুজপ্রান্তিরগং 
'ষাং তৈর্মনোর থৈঃ, কদা মে পুত্র ভবেদিত্যাশাভিঃ :কালং বিনায় 
পানা ॥ ৩৩ ॥ সন্তানোতি। তেন, দিলীপেন সম্তামঃ ২. আর্থ 
পাজনং যন? তশ্মৈ সন্তানার্থায় বিধয়ে' অন্থষঠানাক- স্বভুজীৎ 
তারিত1 অবরোপিতা 'জগতভে| লোকলা গুবাঁ ধূর্তারঃ সচিবেষু নিচি- 
পে নিহিতা ॥ ৩৪॥ অথেতি। অথ ধুগ্নোইবতারপানন্তরং পুঞ্জ- 
মায়] আতনঃ পুভ্রেচ্ছন্প। |. কাম:চ্চেতি পুত্রশব্দীৎ কাঁথা প্রভায়ঃ। 
প্রতয়ানিতি প্রুজ্রকাধ্যধাতোরকারপ্রত্যয়ঃ ততষ্টাপ। তয়া-তী 
পতী জায়াপতী। রাজদন্তাদিষু জায়্াশকলা দমিতি নিপাঁতমা 
4ঃ। প্রতৌ গুতৌ'বিধাতা রং ব্রহ্মাণমভা্চা । 'ন খঙ্সু পুত্রার্থি- 
রুপান্যাত ইতি সাস্ত্রিকাঃ। গুরোঃ কুলগুরোর্বশিষ্ঠসাশ্রমং জগ্মতু্, 
(প্রাপ্তাপায়াপেক্ষয়োতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥ -নিক্ষেভি। ন্িগ্ধো1 মধুরো 
রো নির্ঘোষে। যস্য তং একং স্যস্দনং রথং প্রারষি তবঃ প্রণর্ুষেণাঃ | 
বণ ইতি এপা প্রতায়. | তৎপ্রারুষেণযং পয়োবাহং মেখঘং বিছা 
[াবতাৰিব আস্থিতৌ আরূড়ৌ, জগ্তুরিতি গুর্বোণ সঘন্ধঃ | . ইরা? 
পঃ। -ইর। ভূবকল্গরীপ্জ্ জ্যাদিতামরঃ | ইরাবান্ সমুদ্রস্তত্র তব 
বিভোইভ্রমীতক্গঃ। ইরাবতোভ্রমাভলৈরাৰণাভমুবল্পা! ইতামরঃ। 
মাতঙ্গত্বাচ্চাভ্রস্থত্বাদভ্ররূপত্বাদিতি ক্ষীরম্বামী। অতএব মেম্বারে?- 
২ বিছ্যৎসাহচর্ষ্। ঘা্টতে। কিঞ্চ বিছ্াতএরাবতসাছচর্যাছের 
[বতীমংজ্ঞ! এরাবতস্য স্ত্রী রা বতীতি ক্ষীরস্বামী।. তল্মাহ সুষ্ঠক্কং, 
'দৈরাৰতাদ্িবেতি 1. -একরথারোহণোক্তা। ' কার্য নিস্ষিবীজং ঈম্প- 
রতান্ততনটমনস্তং হুচয়তি ॥ ৩৬ ॥ মাভু্দিতি। পুনঃ কথতজী 
তী আঁশ্রমপীড়! ন1 'ভুৎ মান্ততি হেতোঃ। মান্ডি*গ্ুভিভাশি- 
খ লুঙ ন মাও্কোগইভান্কাগরমনিষেধঃ। - পরিসেয়পুরঃসয়ৌ পরিক্দি” 
পরিচরৌ .. 'অক্ভ্ঞাঘবিশেধাস্ত ' চতজোরিশেফাহ "তেলাপরিরুতাখি 
তৌ | ১44. ববযাসাবিতি। "প্ুন॥ কখগ্তাী, ুং শিতলখবৎ 
য়ঃ স্পর্গে। ' ক়াৎ উৈহ-সালমিফাখহগহাতির পাত দিলা শাপন্থি. 
$৪। শীল লাগত ন্হ ইিতি-শাশ্থভ উৎবান্িস্ি হিঙ্গিপিত 
তি উৎ কির 1: ইতগিরধাতানিন ৮ সি রিও “ধায় ও নুষ্পিয়েশ খ 

মিটার িজাদ - রঃ ও ভারা মৎকিকাইভং .অরধূভাঃতরাদ্যাদীষৎ, কম্পিত সাজা, বৈ 
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. বাতের গহীসাী? ৬৮ মন ইতি“ রধনৈষিহ্বনে খৈষেধিধনিশযা। 
উন্নদিতমুখোডিতা রঃ শিশন্তিতিতর্ বৈষ্থিধা ভিগাঃ উদ্ধীবিকতিফে 
'অপিবি্্তভবকন্ীয়ীং টাতাচাততেদেন ব1 বড়জো ভ্িযিধঃ, ততৎসশীঁশীং 
খ্বেকা' অপি দ্বিখ! ভিন্না ইতুযুচ্যতে'অতএরাহ্,' বউ জসংধধজিনীরিডি, 
ষউগ্াগস্থীনেভ্যো জাতঃ বর জঃ। তছুত্তং, নপর্সাং কণমুরন্ত জুঁজির্থা, 
'আঙ্তাংশ্ট' সংস্গৃশন্। ষড়ভ্যঃ সঞ্জীয়তে -যস্মাত্তস্মাৎ যড়জ ই 
স্মৃতঃ। স চতস্ত্রীকঠজগ্মা স্বরবিশেষঃ| 'নিষাদর্যভগান্ধা রয় জমধাধ- 
'টৈবতাঁঃ। ' পঞ্চমস্টেত্যমী নণ্ড তন্ত্রীক্ঠোথিতীঃ শ্বাঃ ইতামর।। 
ষড়জেন সংবাদিদীঃ সদৃশীঃ। , তছুক্তং মাতজেন ষড় জেন মগ্ঘ.রো| বা. 
তীভি। মনোইভিরামাঃ মনসঃ প্রিয়াঃ কে সুদ্ধী। কায়স্তি ধনস্তীযি 
কেকা ঃ মন্,রবাণাঃ। কেকা বাণী ময়,রস্যেতামরঃ| তাঁঃ কেকাঃ শূরৃ 
স্তাবিতি গ্লোকার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ পরস্পরেতি। বিশ্রস্তীদদূরং মমীগং 
যথা ভবতি তথ] উজ্বিততং বর যৈস্তেষু স্যন্বনণবদ্ধদৃ্িষু স্যন্দমে বধ 
আঁবন্ধা আসঞ্জিত1 দৃষ্টির যৈদ্ডেযু। দৃশ্দৃর্টিলোৌচনচচ্ষুর্ময়ন বরে 
ক্ষণাক্ষীণীতি হলাযুধঃ। কৌতুকবশাদ্রথানজদৃষ্িস্বিতার্থঃ। মৃগাশ 
মগাস্চ। পুমান্ ক্িষেতোকশেষঃ। তেষাং দ্বন্দেষু মিথুনেষু। স্ত্রীপুংমে 
মিথুন হ্বন্ুমিতমরঃ 1 পরম্পরাক্ষাং সাৃশাং পশান্তৌ। ঘনশব- 
অামর্থাৎ মুগীযু সুদক্ষিণাক্ষিগাদৃশাং, দিলীপাক্ষিদাদৃশাং মৃগেষ্ষিতোং 
বিবেক্তবযম্॥৪*| শ্রেণীতি। শ্রেণীবন্ধীৎ পংক্তিবন্ধনদ্ধেতেখঃ অস্ত 
আখারস্তস্তরহিতীং তোরণং বহিদ্বীরমূ। তোরণোইস্ত্রী বহিছ রমিত" 
মরঃ | ' তত্র য| অআখিরচ্াতে তাং তোঁরণভ্রজং বিতন্বক্তিঃ কৃর্কান্তিযিং 
তার্থঃ৭ উত্প্রেক্ষাবাঞকে শবপ্রয়োগাভাবেইপি গম্যোৎ প্রেক্ষেষস। 
"ফলনিহ্াদৈঃ অধ্যক্তমধুরধনিভিঃ সারসৈঃ পক্ষিবিশেষৈঃ করপৈঃকচিছু 
মিউাননে। সাঁরগ। মৈধুনী কামী গৌনর্দদঃ পুক্করণহ্যয় ইতি বাঁদবঃ।$)| 
পবনগোতি। প্রার্থনাপিদ্ধিশংসিনঃ অনুকুল স্বাদে মনোরথমিদ্ধিভুচকা 
পবনসা অমুকুলত্থাগীন্তবাবিগভিমুখত্বীৎ তুরশৌৎকীর্পৈঃ রজোথি 
অগ্গৃ্ট। অলকা দেব্যাঃ, বেইনমুষষশ্ট রাজ্জে! বযোন্তো। তথোতৌ 
শিস: বে্উটনশেশভিনা আত ইতি বক্ষ্যতি | ৪২॥ সরসীস্বিতি। মরদী] 
বীর্চিবিক্ষোউশীতলগ্ উর্দিমংআটনেন শীতলং দ্বগিঃন্থীসযম্কর্ধহ 
শীলমদোতি শ্বনিঃম্বীসান্কারিণম্ এত্েন তয়োরুৎকৃজজীপুংযদ' 

 ভীবত্বমুক্তম্। : অরবিন্দানামাঘোদমুপজিত্র্তো পেন গৃত্তী |) 
-স্রীমেস্বিতি। আতবিহ্ফৌযু কব দণ্ডেযু যুপো। নাম সংস্কৃতপতবধামধর 
শিরিদেষঃ রর রব চিনি যেবাং তেষু গ্রীমেযু'অমোধাও অফালাঃ বলা 
ববিথিনেকিবস্স্। ।'হজা তু বিথিসেইবাদিষ্ঠামরঃ 1 ভুষোজোগু নিবি 
ভুনিপ্তরতারযা আশিবংসজা শী্বাদণম্ অর পু খিষিষঠরথং হাস 
" পীদরীভীবকেতিন্যংউভা বট তির ্পাচাধ পর 

৯ 
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বারিগীতায্র%1 অর্থবহ পরযন্বক্ অর্থ হকার নভ্তরমিত্যর্জঃ ঞতি- 
গুজ-মথীকুর্বভেই: পন্ড, পম্টাদহপদং পশ্চাদর্রেকবযীকিবঃ:।' 
অন্বগন্বক্ষমন্গেইপদ্ং ক্লীবমব্যরমিতামরঃ ॥ 8৪1 . হৈষলবীনমিতি:। 
হাস্তনগৌহদ হো রং ঘুতৎ ইৈযঙ্গবীনং, হাঃ পুর্কেছ্ঃ। তত, টহ্যঙ্গ- 
বীনং সৎ: হেচাগোজে|হোন্ডবং ঘ্ৃতমিতামরঃ| হমঙ্ষবীনৎ সংজ্ঞায়, 
মিতি নিপাঁতঃ- তৎ সদ্যোঘৃতমাঁদায় উপস্থিতান্ ঘোষবৃদ্ধ।ক্। ঘোষ 
আভীরপলী ্যাদিত্যমরঃ ) বগ্যানাং মসার্গশাখিনাং নামধেয়াঠনি 

 পৃচ্ছন্তৌ | ছুহ্যাচীত্যাদিন। পৃচ্ছতেদ্ছি কর্ম্মকতুম্ | কুলকম্.॥ ৪৫ ॥ 
'কাপীতি। ব্রজতোর্ণচ্ছতোঃ শুদ্ধবেষযোরুজ্বলনে পথাষোস্তযো&.ুদ- 
ক্ষিণাদিলীপফোঃ হিমমিমুক্তযোশ্চিত্রাঁচক্্রমসোৌরিব যোগে,সতি কাশি 
অনির্বাচ্য অভিখ্যা শোভ! আদীৎ। অভিথখ্যা নামশোভযোরিতা- 
মরঃ। আতম্চোপনসর্গে ইতাঙ্প্রতাযঃ ৷ চিত্রা নক্ষব্রবিশেবঃ শিশিরা- 
পগমে চৈত্র্যাং চিত্রা পুর্ণচন্দ্রমসৌরিবেভার্থঃ ॥ ৪৬ ॥ তত্তদিদি। প্রিয়ং 
দর্শন স্বকর্াকং বস্য।সৌ প্রিয়দর্শনঃ যোগাদর্শনীয ইতার্থঃ ভূমিপতিঃ 
পত্বো তত্তদগ্ডুতং বস্ত দর্শযন্ লত্ঘিতমতিবাহিতমপাধাঁনং ন: বুকুধে 
নজ্ঞাতবান্। বুধঃ সৌম্য উপম] উপমানং বন্যেতি বিগ্রহঃ |. উদং 
বিশেষণত তত্তদর্শযনন্সিতুুপযোগীতষৈতস্য জ্ঞাতৃত্বস্চনাধিস্ ॥ ৪৭ | 
মইতি। ছুম্পাপযশীঃ ছুম্প,ঁপমন্যছুল্লভং যশে। যসা স তখৌক্তঃ, 
শ্রাস্তবাহনঃ দ্বুরোপগমন1ৎ ক্লান্তযুণযঃ, মহিষা!ঃ সখা মহিমীমখং। 
রাঁজাহঃসব্ধিত্যষ্টজিতি টচ্প্রতাষঃ | সহাযান্তরনিরপেক্ষ ইতি ভ্াঃ | 
মরখঙ্ভা সায়ং সায়ংকীলে সংযমিনে নিষমবতস্তসা মহর্ের্শিইলাা- 
শ্রমং প্র।পৎ্ প্র।প। পুষাদিত্বাদঙ্ ॥ ৪৮ ॥ তমাশ্রমং বিশিন্ফ্ি, 
বনান্তরখদিতি। বনীস্তরীদন্যস্মদ্বনাছুপারুত্তৈঃ প্রত্া।গতৈঃ, সি ধশ্চ 
কুশীশ্চ ফলণনি চ আহর্তং শীলং যেষামিতি সমিংকুশফল/হরীকতৈঃ। 
আড়ি তাচ্ছীল্যে ইতি হরতেরাও. পুর্বাদচ্প্রভাবঃ | অদুশৈযদরশর্ন য়ে - 
গ্োরগ্মিভিব্রিতানিকৈঃ প্রত্ুদঘাতাঃ প্রছাদগ তাভতজ্ত প্থিভিঃ গুর্যামা- 
পম্। প্রোষ্যাগচ্ছতামাহিতাক্সীনামগ্রবঃ প্রত্যুদধঘাস্তীতি শ্রুয়তেও য্।হ, 
বামং পিভরং -প্রোষিতং বাঁসপুত্রাঃ প্রভ্যাধাৰভ্তি এবমমুষঃণ- প্রচ্তা- 
ধাবন্তি সশকলান দ।রূনিবাহরল্সিতি ॥ ৪৯ ॥ আকীঞ্জতি | নীবারাগাং 
ভাঁগ এব ভাগপ্েষঃ সংশ$। রূপনামভাগেভো 1 ৫ধষঃ'ইডি বক্তব্য ৎ 

স্বাতিষেষে গেবপ্রতায়ঃ 1.তগ্োভিতৈঃ অতএব'উউজজানাং পরগনা ং 
দ্বারকো ধিভিঃ. দ্বাররোধটঞত মগৈঃ কষিগাতীনীমূ. অপটতারির কীর্ণং 
ব্যাগুয্॥৫০)-সরান্তে ইডি ।- সেকাস্তে বুক্ষযুলসেজলারসানে সুন্গিক- 
নাভি সেত্রযতিঃ অগলবন্হলমু.জলাখারপ্রদেশেষু ব্যস্কুতণ্পাহেনাম্। 
সাদ্ালফালব বাজাজ খ১ইতামরণ4 -রিহজারংপজিন্ঠিড নিরযারাষ 
বিশু 3৮ বস নিশ্বরসানিও্রাভী বিঙ্য দর$ ততক্ষণে: এরুক্ণে উত্জুঝি- 
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ভাঃ.হৃফনা$ .তুপ্বরুক্ষাযযন্মিন তম বজত্বার্িংকগুভাগ 1 £১ 8:আত। 
গেভিএরপুর্যাত্যায় 'অপগছে সুতি: জংক্ষি-রাশা কীভিঞলীবা; 
৮১৩1 মাজু ভানু! নীবারাজ্জুণ ৮৮০৮৬ 1 উউজা না 
খুলা নাম্ জঙ্গনভূিযু চত্বরভাগেষু । .পর্ণশালেটজো হস্তিষামিভি। 
পরী ৯ সা 'চামরঃ ॥ বিফাদিভিরাবিই রি 
 নিষ্গাদিতে|... রো মন্থশ্চর্বিিতচর্বণং যল্মিন্, আশমে তম্ছ॥ ৫২৪ অত, 
গিতেতি। অভ্যা্থিতাঃ প্রজ্মলিতাঃ হোমযৌগযা ইত্যর্থঃ | মম্িদ্ধেইগী-' 
বারুতীত্র্হোতীতি বচনাৎ। তেষামগ্নীনাং পিশুনৈঃ স্থুচকৈঃ। পরনৌ- 
দ্বতৈঃ আহুতিগন্ধে। যেষামন্তীতা হুতিগন্ধিনঃ তৈরধ, মৈরাশ্রমো ন্ব,খাদ্ 
আতিথীন্ পুানং পবিত্রীকুর্ধনণম্ | কুলকম্॥ ৫৩॥ অথেতি | অথা-. 
শরমপ্রীপ্তনন্তরং ন রাঁজা- বন্তারং সারথিং ধুরৎ বহস্তি ধুর্যাঃ যুগাঃ। 
ধুর, য়ভ্ডকবিতি যৎপ্রতাযঃ | ধূ্বহে ধুর্যাধৌরেযধুরীণাঃ লাধুরদ্বর| 
ইত্বামরঃ। ধুর্যান রথাম্বান্ বিশ্রীময়, বিনীতশ্রমান্ কুবিত্যাদিশ্যা 
জ্ঞাপ্য। তাং পত্ত্রীৎ রখীদব।রোহোযৎ অবতারিতবান্ স্বযঞ্চীবততার। 
বিশ্রষেতি ত্রন্বপাঁঠে জনীজুষিতিমিত্বে মিতাং তুস্ব ইতি তুন্বঃ। দীর্ঘ 
পাঠে মিতা ং ভ্ুত্ব ইতি সুত্রে বা চিভ্তবিরীগে ইত্যতো বেতান্থুবরতর্য বাব. 
স্থিতরিভযাশ্রষণাৎ ভ্ুম্বাভাব ইতি বৃত্তিকারঃ ॥ ৫৪ ॥ তস্মৈ ইতি। 
সভায়।ং সাধবও সতয1ঃ।স সতীয়ং য ইতি যপ্রত্যযঃ। গুপগুতমেক্সিয়াঃ 
অতান্তরিষমিতেক্ড্রিয়াঃ মুনবঃ সতার্যায গোণ্ডে, রক্ষকায নযঃ শান্ত 
মেব-চক্ধত্ত্বাবেদকং প্রমীণং যদ তন্মৈ নষচক্ষুষে অত এবাহচত প্রশন্তাঃ 

'গুঙ্যাষেত্যর্থঃ। অহ প্রশংনাযামিতি শতৃপ্রতাযঃ। তট্মৈ বাজে 
অহ্থাং গুজাং চত্রুঃ। পুজা নমদাপচিতিঃ সপর্ষার্চাহ্ণাঃ সম। 
ইত্যমর& ॥ €৫ ॥ রিধেরিতি | সরাক| সাধন্তনসা। সায়প্তবসা সাধ. 
ফিরমিতাদিম] ট্যাল্প্রতায়ঃ।, বিধেজপিহোমা দান্ুষ্ঠনস্যান্তেউবসানে 
অর্ধ অন্বাসিতং পশ্চুপল্শেনে্নীপসেবিতম্ কর্মাণি ভঃ' 
উদ্মদর্থবশীৎ সবর্পকত্বং অন্বাসোনািত্যাদিবছুপপদ্যতে | তপো- 
নিশ্বিং বশিষ্ঠংস্বাহয়। ম্বাহাদেবা!। অথাগ্নীযী স্বাহা চ ছতভুক- 
প্রিরেতামরঃ| অস্বাদিতং হবিভুজিদিব দদর্শ |. সমিৎপুষ্পকুশাগ্রা্- 
মদক্লাক্ষতপা শিকষু) জপহোমঞ্চ কুর্ষণে নাডিরাদো দ্বিজো'তবেদিতি। 
অন্ধুষ্ীনসা মধ্য অছিব।দননিষেধাদ্বিধেরস্তে ভদদশ্পেতুক্তমূ। অন্বানন-: 
ঝা: পতিব্রতা ধর্লান্থেনে করত, নতু কর্্মাঙ্বেন কিখেরস্ত, ইতি কর্দাণঃ,, 
সমধুিযভিয়ানাৎ। 6৬ ॥ তয়োৌরিতি । মাগবী- ফগধকাজপুতী- রাজী: 
সুজ বাজ চ..তযৌ বুধ তীবশিউযো ৮ পাদাদ্ জগৃহডুঃ 7 পাক" 
পছ্তিকরগোইজ্িযা মিত্যময়£। ২. পািএহগমভিরারম্ পড় ২. 
গর্ভ লা চম »তে) কুদক্ষিগাজিজীপো কর্দাউুজ তা 41 
হযে চিমননডুত গোসার্বাদ।নিভি। সচাক্বঠকুরিক্যব রদ: 
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মিতি 1 মুমিঃ অভিথার্থমাতিথাম্। অতিথেঞ্া ইতি ঞাপ্রভীধঃ | 
তিখাস্ম ক্রিম] ভয়! শীস্তো রথক্ষোৌভেণ যঃ পরিশ্রমঃ স ষন্য সং 
খোক্ত রাজামেবাশ্রমস্তত্র মুনিং মুনিতুল/মিত্যর্থঃ তং দিলীগৎ 
জ্যে ফুশলং 'পপ্রচ্ছ। প্ৃচ্ছতেম্ত্ব দ্বিকর্মাকন্বমিতুক্তম। যদ্যপি 
জাশখাঃ পুরোতহিতদিদ্বন্তর্গতত্বীত্রীক্গকর্মাবচনঃ তথাপাত্র সপ্তীঙ্গবচনঃ, 

পপন্নং নম্থু শিবং সপ্তস্বঙ্গেযু ইতি উত্তরবিরোধাৎ । তথাহ মন্ুঃ। 
মাম!তাপুরৎ রাষ্্রং কোৌশদণ্ডে) তথা সুহৃৎ। সটগুভানি._ সমস্ত।নি 

লোকেংস্মিন্ রাজামুচ্ত ইতি। তত্র ব্রাহ্মণ কুশলং পৃচ্ছেৎ ষত্রবন্ধু- 
সনামযম্। বৈশ্যং ক্ষেনং সমগমা শুদ্রম।রোগ।মেব চেতি মন্থুবচনে 
[াতাপি, তশ্ঠ রাঁজ্ে। মহান ভাবস্বাদ্ব্ধণোচিতকুশলগ্রশ্ন এব কত 
ইত্যন্থনর্বোষম্ং অতএবোক্তং রাঁজ্যাশ্রমমুনিমিতি ॥ ৫৮ ॥ অথেতি। 
অথ প্রন্নানন্তরং বিজিতারিপুরঃ বিজিতশক্রনগরঃ বদত1 বক্তৃণাং 
বরঃ শ্রেক্ঠঃ1 যতশ্চ নিপ্ধারণমিতি যঠী। অর্থপতিঃ বাজ! অথর্ব- 
পৌউথর্বববেদম্য নিধেস্তস্ত মুনেঃ পুরোইগ্রে অর্থযামর্থদনপেতীম্। 
র্মপথার্থন্যাযাদনপেত ইতি ষত্প্রতাষঃ। বাঁচমাদদে ব্ত, মুপক্রাস্ত- 
বানিত্যর্থঃ। অথর্বনিধেরিতানেন পুরোহিতকৃত্য।ভিজ্ঞত্বাস্তৎ কর্মমনি- 
ঘাহকত্বং' মুনেরস্তীতি সুচাতে | যথাহ কামন্দকঃ। ত্রধাঞ্চ দণ্ডনী- 
াঞ্চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ | অথর্ববিহিতং কুর্ষান্সিতাং শাস্তিক- 
'পাঁঞ্টিকমিতি ॥ ৫৯ ॥ উপপন্গমিতি। হে গুরো সপ্তশ্বজেষু স্বামামা- 
গাঁদিযু।: স্বৈ মাতাস্ু সৃৎকোশরাই্ছুর্গবলানি চ। অপ্তীঙ্গানীতা- 
[রঃ। শিবৎ কুশলম্ উপপনং নম্থু যুক্তমেব, নন্ববধারণে। প্রশ্াবধা- 
ণাশ্থজ্ঞান্থনষামন্ত্রণে নন্বিতামরঃ | কথমিতাত্রাহ, যস্ত মে ১দবীনাং 
দবেভা আগতানাৎ দুর্ভিক্ষাদীনাং, মান্থুধীণ।২ মন্থষেভ্য আগতানাং 
চীরভযাদীনম. উতয়ন্রীপি তত আগত ইত্যণ, টিভ্ঢাণজিত্যাদিন। 
টীপ্। আশদাং বালনানাং ত্বং প্রতিহর্তাী বারযিতাঁসি। অত্রাঙ্থ 
চামন্বক$ | হুতাশনেো জলং ব্যাখিছুর্তিক্ষং মরণং তথ]। ইতি পঞ্চ- 
বধং দৈশ্ং মান্ুষং বাননন্ততঃ। আযুক্জকেভ্যশ্টৌঢরভাঃ ' পরেত্জো 
াজবল্লভাৎ । পৃথিবীপতিলোভীচ্চ নরাণাং পঞ্থধা মতম্॥ ৬০॥ তত্র 
1ছুষাপত্প্রতীকারমাহ, তবেতি। দুরাঁৎ পরোক্ষ এব প্রশনিতান্িভিঃ, 
স্ত্ীন্ কৃতবান 'মন্ত্রকৃৎ। স্ুকর্্মপাপমন্ত্রপুণোষু কুঞ্জ ইতি- ক্কিপ্$' 
মক ন্ত্রকুতো মঙ্জাণাং অঃ প্রযো তব তব মন্ক্ৈঃ বর্তৃতিঃ দৃ্টং 
প্রতাক্ষং বল্লক্ষ্যং তন্মাত্রং ভিন্দস্তীতি দৃষ্টলক্ষ্যতিদে! মে শরাঃ প্রত্যাদি- 
[ন্ত ইব, বয়মেক সমার্ধাঃ কিমেতিঃপিষ্টপেষকৈরিতি নিরাক্ষিযন্ত ইবেএ 
ঠাতপ্রেক্ষা। প্রত্ানদেশোনিরসকতিরিতামর্ | ভ্বম্মব্রগীপর্থাদের “মহ পাঁরুষংঃ কলতী তি তাঁব$1 ৬১1" সপগ্রতি- দৈবিকাপছপ্রভীকারমাঁই। 
বিরিভি। -ছে-হেতিহুখাপবিদিধদগ্সিযূ আর্ববজিতং জক্ষিতং -হবিয় জি 



১১৪ রযুবংগে- 1... ; (১ 
দ্কং সব ব্রি অব গ্র্থে বর্ষ গ্রতিরনেইত্বি 
হাষঃ। .নৃষটিরর্ষং তিঘাতেতরগ্রাবগ্রহৌ, রমাবিত্াদরহ।, তেন 
শোধিণীং রিশুষযত়ীং শস্যানীং রুভিভর্বতিবূফিরপ্পেণ শেম্যান্থ্াপজীর 
ভীতি ভাবঃ। অহ মচঃ। অগ্নো দতাহ্িঃ সমাগাদিতামুগাতিযহ ,আদিতপর্জাধতে বৃত্িবৃষ্টেরং তত। প্রজা ইতি ॥ ৬২.) পুরুষে 
'আযুকরীবিতকালঃ পুরুষস্যাযুঃ পুক্রষা যুধং বর্ষশতমিতার্ঘঃ। শতাযু। 
প্রুষ ইতি শ্রুতেঃ। অচতুরাদিস্ুত্রেণ অচ্প্রতায়ান্তে। নিপা | মদীয 

-প্রজ!ঃ পুরুষাযুষং জীবস্তীতি পুরুষা যুষজীবিন্যাঃ নিরাতগ্ক| -নির্ভয। আতঙ্কে! ভযমাশঙ্কেতি হলাযুধঃ। নিরীতষঃ 'তিরৃষ্টাাদ্রিহিত। 
ইতি যত তলা সর্সাসা তত্ধবর্চসং তব" ব্রতা ধ্যনসম্পত্তিরের হেট 
ব্রভাধাযনসম্পত্তিরিত্যেতৎ ব্রহ্গবর্চনমিতি হলাযুধঃ। ব্রহ্মণৌবর্ 
্র্বষ্টমং ব্রন্গহস্তিভাঁং বর্চন ইতচপ্রতায়ঃ। অতিরৃষ্টিনা বৃষ্টি 
িকাঃ শলতাঃ শুকাঃ। অত্যানন।শ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতযঃ' নু 
ইতি কামন্াকঃ ॥ ৬৩॥ ত্বযেতি। ব্রহ্মা যোনিঃ কারণং যসা ডে 
ব্রঙ্মপুজ্রেণ গুরুণ! ত্বমা' এবম্ উক্তপ্রক্গারেণ চিন্তামানন্য অন্থুধ্যাযমার? 
অতএব নিরাপদে। বামনহীনৃস্য মে সম্পদঃ সান্থৃবন্ধাঃ অন্থৃস্থাতা8 অর 

. চ্ছিঙ্গা ইতি যাঁবৎ কথং ন স্থ্যঃ স্থারেবেতার্থঃ ॥ ৬৪ ॥ সম্প্রতি আগমন 

 বিচ্ছেদমুতপ্রেক্ষমণাঃ 

পি 

র্ 

প্রয়োজনমাহ, কিন্তিতি। কিন্তু তব এতসাণং বরা ন্নষাযাম্। 
র্জায কষ! স্ত্রী চেতামরঃ | অদৃষ্ট। স্বশী অন্ুরূপা প্রজা যেন তং মা 
সন্বীপাপি রত্বানি সুযত ইতি রত্রুহথরপি। মৎস্থদ্িষেত্যাদিন] কিণ্। 
মেদিদী নাবতি ন প্রীণাতি। অবধাতুস্ধ রক্ষণগতিপ্রীত্যাদদার্থে 
উপদেশাদত্র প্রীণনে। রত্বুক্ুবপীতানেন সর্বরত্বেভাঃ পুরুষে 
শ্লীঘামিতি সুচিতম্॥ ৬৫ ॥ তদের প্রতিপ।দযতি, সুনমিতি। মত্ত 
পরং মদনন্তরং। পঞ্চম্যান্তসিল। পিগুবিচ্ছেদদর্শিনঃ পিওদান 

বংশোভ্ভবাঃ বংশা1ঃ পিতরও স্বধেতাবযং গত 
তোঁজো বর্তৃতে তস্য সংগ্রহে তৎপরা& আঁদক্তাঃ সন্তঃ আন্ধে পিতৃ 
র্লাণি। পিডৃদানং দিবাপঃ স্যাঁৎ শ্রাদ্ধং তৎকর্ম শশস্বত ইতামরঃ। 
প্রকামতুজঃ পর্যাণগুতোজিনো ন তবস্তি, সুনং সতাম্! কামং প্রকামং 
পর্যযাপ্তামিতামরঃ | নির্ধীনা হ্াপদ্ধলং কিষুদপি , সংগৃহ্তত 
ভাবঃ ॥ ৬৬ ॥ নৎপরমিতি! মৎপরং মদনন্তুরম। আন্ারাদিত 
দিনা পঞ্চমী । ছুর্গতং মত্ত! নয! আবর্জিতং দত্তুং পয়ঃ পুর্ব পিক 

নতি স্বনিঃস্বাসৈঃ ছুঃখজৈঃ কবোফঃমীষদুষং যথা, তথা. উপতুক্াঃ 
[নেমিতি তূর্কে।. কবোফ্মিতি কুশব্দ্দা কৃবাদেশঃ।..কোঁযাং বরো! 
নাফ .কছষ্ং ত্রিষু তদ্বতীহামরু [৬৪ সোহ্হ্মিতি.. ইক 

বজযুজার্ভাবে কাৰিতি.. কাপ্প্রতয়$। হুষা, ডিওিাগ শপ 

টি 
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নিী্। তন জালোলেন: সুতা ভাবের মিনি রানিখ, কল রি 
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সাঁইহং 'লেণক্যত ইতি লোক্রঃ ন লোকাত ইতলোকঃ লোঁকশ্টালোক- 
ণ্াত্র ভ্ত:ইনি ৫লাকস্চীসাঁঘলোকস্চেতি বা: লোৌকালোকশ্টক্রবঁলোইচল 
ইব |, লোকালোকষ্টত্রবাল ইতামরঃ । প্রকণশত ইতি, প্রকীশশ্চ দেব- 
॥ণবিগোচিনাৎ, ন. প্রকাশত ইভাপ্রকাশশ্চ পিতৃখ্খণাবিমৌচনাঁৎ। পচা- 
দাচ অঙ্্রীতি শেষঃ। লৌকালেো কো ইপ্যন্তঃসুর্যয ম্পর্কাদ্বহিস্তমো ব্যাস্ত 
চ-শ্রকীশম্টাপ্রকীশশ্চেতি মন্তবাম্ ॥ ৬৮ ॥ নম্থ তপৌদানীদিসম্প- 
্নন্ত কিমপতোরিতাত্রাহ, লোকান্তরতি।' সমুদ্ঠবত্যস্মীদিতি সমুক্তবঃ 
কারণং ভপোঁদানে সমুদ্তবে| যস্ত তৎ তপোদাননমুন্ভবং যৎ পুণাং তৎ 
লোকান্তরে পরলোকে স্ুখং স্থখকরং১ শুদ্ধবংশে তব! শুদ্ধবংশা1ঃ সম্ত- 

তির্হি পরত্র পরলোঁকে ইহ চ লোকে শর্মণে জুখায়। শর্মশাতন্সু- 
খানি চেত্যমরঃ । ভতবতীতি শেষঃ ॥৬৯॥ তষেতি। হে বিধৃতিঃ 
ন্রষ্টঃ তয়! সন্ততা হীনম্ অনপতাম্ মাং শ্সেহাঁৎ প্রেম শ্বয়মৈৰ 
সিক্তং জলসেকেন বর্দ্িতম্ বন্গ্যমফলম্। বল্দোইফলোইবকফেশী চেতা- 
মরঃ। আশ্রমস্য রৃক্ষকম বুক্ষোম্তমমিব পশান্ কথং ন দুঘসে ম 
পরিতপাগে । রিধাভরিত্যনেন মমর্থোইপু পেক্ষসে ইতি গমাতে ॥ ৭০ ॥ 
অসহ্োতি। হে ভগবন মে মম অন্তাম্ খণং টত্ভৃকমণম্.অনির্ব্বীণনা 
মঞ্জনরহিতস্া | নির্বীণং নিরতো মোক্ষে বিনাশে গজমজ্জনে ইতি 
যাদবঃ] দন্তিনো গজনা অরুঃ মর্ম তুদতীতারুস্তদং মর্মস্পৃক। ব্রণো২- 
স্ত্রিষমির্ম মরুঃ, অরুন্তদন্ত মর্মস্পগিত্তি চামরঃ | বিধরুষোস্তদ ইতি খশ্- 
প্রত্যযঃ, অরুদ্ধিষদিতাদিনা মুমাগনঃ । আলানং বন্গনস্তস্তমিৰ | 
আলানৎ বন্বাদস্তপ্তে ইত্যমরঃ। অপহা সৌচঢুমশক্য। পীড। ছঃখং ষন্মিন, 
তত অবেছি ছুঃসহদুঃখজনকং বিদ্ধীত্যর্থঃ | নির্ঝাপোধানশষনাঁনি 
ত্রীণি গর্গকণ্মানণীতি পালকাবো। খণং দেবন্য ষাঁগেন খষীণাঁং দাঁন- 
কর্মথা । সন্ততা! পিভৃলোকানাং শোৌধবিত্বা পরিব্রজেৎ ॥ ৭১ | তন্মা- 
দিতি। - হে তাঁত তল্মাৎ পৈতৃকাদৃণাৎ যথ| মুচো মুক্তো তব।মি। 
কর্তৃকর্্মণি লট্। তথ। সংবিধ।তুৎ কর্তমহসি হি যন্মাৎ কারণাঁৎ 
ইক্ষ।কৃণাং ইক্ষকুবংশ্যানাম্ তদ্রাজত্বাদছন্বণে| লুক । দুরাঁপে ছম্প্রা- 
প্যইর্থে সিব্ষন্তূদধীনাম্তদাযত্তাঃ। ইক্ষাঁকৃণমিতি শেষে যণ্তীন. লোকে 
তাদিনা কৃদ্যোগে ষষ্ঠীনিষেধাৎ ॥ ৭২॥ ইতীতি | ইতি রাজ্ঞ। বিজ্ঞা- 
পিতঃ খবিঃ ধ্যানেন স্তিমিতে লৌচনে যস্যধানস্তিদিতলো চনে নি- 

'স্চঙ্গাক্ষ$ সন্ ক্ষণমাত্রং আুগুমীনে! হুদ ইব তন্থৌ॥ ৭৩॥ সোৰপশ্য- 
দিতি ।- সমুনিঃ প্রণিধানেন চিত্তৈকাগ্রযোণ ভাবিতাত্ম! শুদ্ধান্তঃকরণঃ 
ভূবে। তর্ভনু পসঃ সপ্ততেঃ স্তস্তকারণং সন্তানগ্রতিবন্ধকীরণম্ অঁপ- 
ঙ্যৎ, অথা নস্তরমেলং 'নৃপৎ প্রভাবোধযৎ শ্বৃষ্টৎ জ্কীপিতবাঁনিত্যর্থঃ। 
এনসিতি .গতিবুদ্ধীত্যযু্দিন, অণিকর্ত, কর্ম্মত্বম্।. ৭৪. ॥.ঞুরেতি | পুরা 
খুর্বং শজনিজমুপস্থাঁব-সংলেবা উব প্রতি ভূবনু্িশ্য বাসাতে গষি- 
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যাতস্তব 'পথি রল্পতরুচ্ছাযামাশ্রিত! স্রূতিঃ: কানধেসুরাসীৎ 
স্থিতেতার্থঃ-॥ ৭৫.॥ ততঃ কিমিত্যাহ, ধর্ণিলাপেতি । - খডুঃ পুশ, 
রজ ইতি যাবৎ4 খততুঃ স্্রীকুস্থমেইপি চেত্ামরঃ ।*খতুনা নিমিকে। 
স্নাতাম্ ইমাঁং রাজ্ঞীং সুদক্ষিণীৎ ধর্মস্ত খতুতিগমনক্ষণষা, লোপা, 
অংশীৎ.যে! ভযন্তস্মীৎ স্মরন ধাঁধন্। মৃদঙ্গং দৈবতং বিপ্রং তং ম 
চতুঙ্সথমূ। প্রদক্ষিণানি কুবাঁৎ' বিজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীতিনি শাস্ত্াং 
প্রদক্ষিণক্রিযাহ্যাঁং প্রদক্ষিণকরণযোগ্যাঘং তাং ধেম্বং ত্বং লা! 
গ্রদক্ষিণাদিসৎকারং নাঁচরঃ. নাঁচরিতবানপি, ব্যাক! হি বিস্মরস্তীতি 
তাবঃ। খতুকালাতিগমনে মন্ু£ খতুকালাতিগ্রমী সাঁৎ স্বদীরনিরজ 
সদেতি। অকরণে দোষমাহ পরাঁশরঃ, খতুন্নীতান্ত যো ভার্যাঁং সৃস্ 
সন্নে।পণ্নক্ছাতি। বালগোঘ্বাপরাধেন বিধ্যতে নাত্র সংশষ ইতি ॥ ৭৬। 
অবজানানীতি। যম্মাৎ কাঁরণাঁৎ মামবজানাসি তিরস্কীরোষি অন 
কারণাঁৎ মগ্প্রস্থৃতিং মম সম্ভতিমনারাধা অসেবযিত্বা তে তব প্রজা ন 
তবিষাতীতি, সা সুরতিস্তাং শখীপ। শপ আক্রোশে ॥ ৭৭॥ কথ, 
তদম্মাতির্ন শ্রুতমিতাহ, স শাপ ইতি । হে র।জন্ সশাপঃ শষ 
শ্রুতঃ, সারথিন! চ ন শ্রুতঃ| শ্রঃ শরবণে। হোতুমাহ. ভ্রীড়ার্থমাগত। 
উদ্দামান? দান্ন উদ্ধত দিগ্গজা যন্মিন তথোক্তে আকাশ গঙ্গযাঃ মন্দা, 
কন্যাঃ তেতন্গি প্রবাহে নদতি সতি ॥ ৭৮ ॥ অন্ত প্রস্তৃতে কিমাযাড" 
মিতাত্রাহ ঈপ্িতমিতি | তদবজ্ঞখনীৎ তন্যাও ধেনোঃ অবঞ্জানীদগ' 
মানাৎ আত্পনঃন্বসা' আগ্ত,মিউম্ ঈপ্নিতং মনোরথম। আপ্লোডে। 
সন্ন্তাৎ ভ্তঃ ঈকারশ্চ। সার্গলং সপ্রতিবন্ধং বিদ্ধি জাঁনীহি। তথা 
পুজাপুজাযা ক্যতিক্রমৌবতিক্রমণং শ্রেষঃ প্রাতিবধাতি ॥৭৯। তরি 
গত্বা তামারাধষামি, সা বা কথঞ্িদাগমিষা।তীতশা ন কর্তব্োত্যাহ, 
হবিষ ইতি । সা চ স্ুুরতিরিদানীং দীর্ঘং সত্রং চিরকালপাধো| যাঁগবি- 
শয়েযন্য তথ্য প্রচেতসে! হবিষে দধ্যাজাদিহবিরর€৫থং ভূজঙ্গপিহিত- 
দ্বারং ভূজল্গা বরুত্ধদ্বারং ততে। ছুষ্প,বেশৎপাঁতাঁলমধিতিষ্টাতি পাতালে 
তিষ্ঠতীতার্থঃ। অধিশীও স্থাসীং কর্ম্দেতি কর্ণাত্বম্ ॥ ৮০॥ 'তহি'কা 
গভিরিতাত আহ, স্ুতামিত্তি। তপ্যাঃ আুরভেরিষং তদীযা তাং শ্ুতাং 
স্থরতেঃ প্রতিনিধিং কু শুচিঃ শুদ্কঃ, সহ পত্ত্7 বর্তত ইতি সপত্ীকঃ 

| খন। নদুযতশ্চেতি কপ্প্রতাযা। আরাধষ, হি যন্মাৎ কারণাৎ ৭ 
প্রীত তুষ্টা সতী কমান দো্ধীতি কাশছুঘ। তকতি | ছ্ুহঃ কর্প, 
ঘশ্চেতি কপপ্রত্যষঃ, ঘাদেশশ্চ || ৮১ ॥ ইভীতি। ইতি বাদিনে থা" 
ত এব হোতুহ্বনশীলস্য। ভৃঙ্গিতি তৃন্প্রত্যযঃ | অস্য মুমেরীহতীনাদ 
নাধনং কারণং নন্দ্যতীতি , বুৎপত্ত)] নন্দিনী না অনিন্া অগহাী 

প্রশস্ত] ধেনুঙ বনীদাববুতে প্রত্যাগত ||. ,অব্যাক্ষোগো! সভবিধাক্াঃ 
কার্যকরি, লক্ষণিতিততাবত ॥ ৮২॥ সন্প্ররতি: ধেছুং' হিশিনডি, 



) সর্গঃ ] সঞ্জীবনী টাকা । ১৭ 

লাঁট ইতি | পল্লবন্সিগ্ধ। চাঁসৌ পাঁঠল। চ। সন্ধ্যাযাঁমপ্যেতদ্বিশেবণং 
1জম্। ললাটেউদযে! যস্য সললাটোদযস্তম্,'আ ভুগ্নম্ উদয়ে! ঈষদ্ব- 
ম। আবিদ্ধং কুটিলং ভূগ্নং বেল্লিতং বক্রমিত্যপীভ্যমরও। উদ্দিতশ্চেতি 

[তপা, নস্বম | শ্বেতরোমাঁণেোৰ জন্কস্তং বিভ্রতী নবং শশিনং বিভ্রতী 

দ্ধোব স্থিত ॥৮৩ ॥ ভূবমিত। কৌফেঃন কিঞিছুষ্েেন। কবঞ্চোষে 

তি চকারাৎ কাদেশঃ। অবভূথাঁদপি অবভৃমথক্সানাদপি মেধ্যন পবি- 
ণ। পুতৎ পবিদ্রং মেধ্যঞ্চেততামরঃ | বৎসস্যালোকেন প্রদর্শনেন প্রব- 

তিন প্রধহত। প্রস্মবেন ক্ষীরণভিপ্যন্দনেন ভূবমভিবর্ষস্তী দিঞ্চন্তী কুণড- 
মব উঃ আপীনৎ যস্য।8 সা কুণ্ডেণধী। উধস্ত ক্লীবমাপীনমিতামর$ | 
উধ্ণসে1ই নঙিত্যনভীদেশঃ] বনুত্রীহেরধসোডীষিতি ভীষ ॥ ৮৪ ॥ রজ 

ইতি । খুরোদ্ধ,তৈরভ্তিকাৎসমীপে গাত্রৎ স্পৃশন্ডি ! দুরান্তিকার্থেত্য। 
দ্বিতীয] চৈতি চক।রাঁৎ ,পঞ্চসী। রজসাঁং কণৈঃ মহীং ক্ষিঘতে ইঞ্টে ইতি 
মহীক্ষিতৎ্ড তস্য তীর্থাভিষেকেণ জাতাঁং তীর্থাভিযেকজ।ং শুদ্ধিম।দধান] 

ুর্ব্বীণা | এতেন বাষব্যৎ ন্মানমুক্তমূং উত্তঞ্চ মন্গুন1, আগ্রেষম্ তন্মান| 
্লানষবগীহ্যন্ত বারুণম্। আপোহিষ্টেতি চ ব্রাঙ্গং বাযবাং গৌরজঃকু- 
তমিতি ॥ ৮৫ ॥ তামিতি | নিমিত্তজ্ঞং শকুনজ্ঞঃ তপোনিধির্বশিঞ্ঠঃ 
পুণ্যদর্শনৎ যস্ঠা স্ত'ং, তাঁৎ ধেন্ছং দুষ্ট আশংপিতং মনোরথঃ | নপুং- 

কে ভাবে ক্তঃ। তত্রাবন্ধাং সফলং প্রর্থনীহ যস্ত তম অবন্ধামনোরথমি- 

তার্থঃ ধাজধিতুং যোগাং যাঁজাং পার্থিবং পুনরত্রীৎ। ৮৬ ॥ অদুরেতি | 

হে রাজন্ আজ্মনঃ কার্ধ্যস্ত সিদ্ধিদ্ অদু'রবর্তিনীং শীঘ্রভাবিনীং বিগণষ 
বিদ্ধি, যদান্মীৎ কারণাৎ কল্যাণী মঙ্গলমুর্ত্িঃ। বহ্বাদিভাশ্চেতি ডীপা 
ইযং ধেন্ুৎ নানি কীর্তিতে কথিতে মতোব উপস্থিত। ॥ ৮৭ ॥ বন্যেতি। 
বনে ভবং বগ্যৎ কন্দসুলফলাদিকং বুক্তিরাহারো যস্য তথাভূতঃ নন 
ইমাং গাং শশ্থৎ সদা] আপ্রপাঁদখদবিচ্ছেদেনেতার্থঃ । আতনভ্তব কর্ত,র- 

মগমনেনশন্দরণেন অভাসনেন অন্কুষ্ঠাতুরভ্যাপেন বিদা মিব প্রনাদযিতুং 
প্রসন্নাং কর্তমহ্সি ॥ ৮৮ ॥ গবান্থুনরণপ্রকারমাহ্ প্রস্থিতেতি | 

অন্যাং 'নন্দিন্টাং প্রস্থিতাষাং প্রাতিষ্টেথাঃ প্রযাহি। সমবপ্রবিতাঃস্ছ 

ইত্যাত্মনেপদম্। স্থিতীষাং নিরৃত্তগতিকা য়।ম্ স্থিতমাচরেঃ স্থিতিং কুরু 
তিষ্টেভার্থঃ নিষমীষাম উপবিষ্টীযাং নিষীদ উপবিশ। বিধার্থে লোট। 
পীতম আস্তে! যষা তন্ঠ।ং পীতাস্তনি সতা।ম অপঃ পিবেঃ পিব ॥ ৮৯ ॥ 
বধুরিতি। বধূর্জাষা চ ভক্তিমতী প্রযতা সতী গন্ধাদিতির্চিতামেনাং 
গাং প্রাতঃ আতপোবনাৎ,'আঁঙ মর্যা।দাধাঁং পদদ্ববঞ্চেতৎ |. অন্বেতু 
অন্ুগচ্ছতু সামপি প্রত্যুদ্ধজেৎ প্রতু/দগচ্ছেৎ বিধার্থে লিঙ্॥ ৯০ ॥ 
ইভীতি 1. ইভালেন প্রকারেণ ত্বম আপ্রনাদাৎ প্রসাদ পর্যন্তম. আও 

মর্ধ্যাদাভিরিধারিভ্যম . ভাঁধিকত্বাদসমানন্বম্। অন্যাধেনে পরি- 
চ্ধ্যাপর$-শুজ্রবাঁপীরে|:্ব, তে তৰ অবিদ্বং বিশ্বনাভাবোবস্ত। অব্যঘং " 
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বিতক্তীত্যাদিনীর্থাভীবেইবাধীতাবঃ। পিতেৰ পুশ্রীণাঁং মৎপুভ্রবতাম। 
গ্রদংশাযামিনিপ্রতায়ঃ। ধুর্যাগ্রে স্বেষাস্তিষ্কেঃ | আশীরর্৫ঘে লিঙ্ এন 
ভীতাকারসোকারাদেশঃ। ত্বৎসদৃশে। ভবৎপুভ্রোইন্তিতি ভাবঃ॥ ৯১। 
তথেতি । দেশকালজ্ঞঃ দেশোইগ্সিসঙ্গিধিত। কালোইগ্মিহোত্রীবদান, 
সমযঃ বিশিষ্টদেশকালোৎপন্মার্ষং জ্ঞীনমবাহতমিতি জান 
অতএব প্রীতিমান্ শিষোন্তেবাী রাঁজা সপরিগ্রহঃ সপত্ীফ। 
পত্ধীপরিজন।দানযুলশাপাঃ পরিগ্রহা ইত্যমরঃ।.. আনতো বিন্যনজ। 
সন্শালিতুপ্তরোরাদেশম্ আঁজ্ঞাং তথেতি প্রাতিজগ্রাহ স্বীচকার ॥৯২। 
অথেতি। অথ প্রদোষে রাঁত্রৌ দোষজ্ঞে। বিদ্বান । বিদ্বান্ বিপশ্চি 
দোঁষজ্ঞ ইতামরঃ। স্থুনৃতবধক্ সভ্যপ্রিযবাকৃ। প্রিযং, সতাঞ্চ শুনৃড- 
মিতি হুুলীযুধঃ | অষ্টুঃ সুম্ুঃ ব্রহ্মপুত্র! মুনিঃ। অনেন প্রকৃতকা 
ধানির্ববাহকততবং সুচযতিশ। উদ্দিতশ্রিষং বিশল্পতিং মনগুজেশ্বরন্ 

বৈশ্ামন্ুজীবিতামরঃ | সংবেশায নিদ্রীষৈ। স্গানি 
শযনং স্বাপঃ স্বপ্নঃ নংবেশ ইত্যপীতামরঃ।" বিসনর্জ আজ্ঞাপযামা 
॥৯৩। সভ্যামপীতি। কল্পবিৎ ব্রুতপ্রযোগাভিজ্ঞে! মুনিঃ তপঃসিছে 
সত্যামপিতপনৈব রাজযোগ্ৰাহীরসম্পীদনসামর্থেয সতাপীতার্থঃ নিষম 
পেক্ষষা তদাপ্রভৃত্যেব ব্রতচার্যাপেক্ষয| অনা রাঁজ্ছো বন্যাঁমের সংবিধী 
যতেইনযেতি সংবিধাং কুশাদিশযনসামগ্রীম। আতম্টোপদর্গ ই 
কপ্রতাষঃ| অকর্তৃরি চ কাঁরকে অংজ্ঞাযামিতি কর্ণাদা ঘরত্বম.। কর্পযা 
মাস সম্পাদযাঁমীস ॥ ৯৪ ॥ নির্দিষ্টীমিতি। সরাঁজ| কুলপতিন 
মুনিকুলেম্বরেণ বশিষ্ঠেন নির্দিষ্টাং পর্ণশালামধ্যাস্য থিষ্ঠীনং কৃ 
তার্থঃ। অধিশীঙিত্যাদিনা আধারস্য কর্ধত্বং। কর্নাণি ছিতীয|।, প্র 
তো নিষতঃ পরিগ্রহ পত্রীদ্বিভীষে! যস্যেতি ৷. ম তথোক্তঃ কুশানা 
শযনে সংবিষ্ট স্ুপ্তঃ সন তস্য বৃশিষ্টস্য শিষ্যাণাঁমধ্যযনেন অপররাণ 
বেদপাঠেন নিবেদিতমবলীনং. ষস্যান্তাং নিশীং নিনাঘ গমযামাদ 
অপররাত্রে অধ্যযনে মন্তুঃ নিশান্তে ন পরিশ্রাস্তে| ্হ্ধাধীতয পুনঃ 
পেৎ। নচাঁপররাত্রমধীত্য পুনঃ স্বপেদিতি গৌতমশ্চ।. প্রহর্ষণীরৃত 
মেতৎ, তদ্ুক্তং ম্রৌজৌগস্তি দর্শযতিঃ প্রহর্ষণীযম্॥ ৯৫ ॥ . 

ইতি ভ্রীমহামহোপাধা যকোলাচলমললিনাথসূরিৰিরচিতীষাং 

রঘুবংশটীকাযাং সীবনীমমাখ্যাযং প্রথমঃস্ঘঃ | .. 
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আশীস্সু রাঁশীভবদক্গবল্লীভাঁসেব দাসীকৃতছ্প্ধনিন্ধুম্। মন্দস্মিতৈ- 
ন্দতশাীরদেন্ছুং বন্দেইরবিন্বীনননুন্দরি তাম_॥ অথেতি। অথ 
নযনানস্তরং যশোধনঃ প্রজাঁনীমধিপঃ প্রজেম্বরঃ প্রভীতে প্রাভঃ- 
ল জাযযা সুদক্ষিণয] প্রতিগ্রাহিতে স্বীকীরিতে গন্ধমাঁলো যয সা 
প্রতিগ্রীহিতগন্ধমধল্য তথোঁক্তীং 'পীতং পানমস্যান্তীতি পীতিঃ' 
বানিত্যর্থঃ। অর্শআদিত্যাইজিতাচ্প্রতাষও | পীতাগাবোভুক্তা ত্র- 
| ইতি । মহা'ভীষো দর্শনাৎ। পীভঃ প্রতিবন্ধো বসো! যশ্যাস্তাম্ 

'যরধেন্থুং বনীয বনং গন্তম। ক্রিতার্থোপপদেত্যাদিন। চতুর্থী | মুমোচ 
ট্রবান্ জাষীপদসামর্থযাৎ্ সুদক্ষিণাষা। পুত্রজননয়োগ্যত্বমনুসদ্ষেষম। 
ধাহি শ্রতিঃ, পতির্জাযাং প্রবিশতি গর্ভোভূত্থেহ মীতরম.। তস্যাং 
নম রবে! ভূত্ব! দশমে মাসি জীযতে। তঙ্জীয। জাঁষ। ভবতি'যদলাং 
যত পুনরিতি । যশোধন ইত্যনেন পুত্রবৃতাং কীর্তিলোৌভাঁৎ রাজা- 
হগোরক্ষণে প্রবৃত্ত ইতি গমাতে। আন্মন্ সর্গে বৃত্তমুপজাঁতিঃ, 
নন্তরোদীরিতলক্ষ্মতাজৌ পাঁদৌ যদীযাবুপজাতযন্ত! ইতি॥ ১॥ 
ইতি । পাঁংশবো দোষ! আলাং সম্তীতি পাংশুলাঃ স্রণাঃ | 
[রিণী পাংশুলেভ্যমরঃ। সিধ্বাদিভাশ্চেতি লচ্প্রতাযঃ। অপাংশ্ু- 
নাং পতিব্রতভাঁনণং ধুরি অগ্রে কীর্তনীয। পরিগণনীয়া মন্থষোর ধর্মম- 
হী খুবচ্য সৈঃ পবিত্রাঃ পাঁংশবো বন্য তম্। রেণুদ্বযোঃ স্কিষাং ধুলিঃ 
[ংশুর্ন। ন দ্ধযোরজ ইত্যমরঃ | তস্ত। ধেনেঃ মাং স্যৃতির্থাদিবাক্যং 
তের্বেদবাক্যস্ত।খনভিধেষমিবান্বগচ্ছদন্থস্থতবতী। যথ] স্থৃতিঃ শ্রু- 
ক্ুধমেবার্থমন্ুসরতি তর্থ| সাঁপি গোথুরক্ষুমেব মার্গমন্থুসস।রে- 
রঃ। ধর্দমপত্বীত্যত্র অশ্বঘনাদিবর্তীদর্থো যষ্ঠীনমানঃ) প্রকতিবিক1- 
তাবাৎ। পাংশুলপণপ্রবৃত্তাব।প্যপাংশুলানীমিতি বিরোধালঙ্কারে] ' 
তে ॥২॥ নিবর্তোতি| দযালুঃ কারুণিকঃ। স্যাদ্ষাঁলুঃ কারুণিক 
চামরঃ| স্পৃহ্িগৃহীত্যাদিনা আলুচ্প্রতাযঃ। যশোতিঃ স্সুরতির্ম- 
জ্ঞঃ। ন্গুরভিঃ স্ান্সঝোজেকপীতি বিশ্বঃ। রাজা তাং দষিতাং 
বর্ত্য সৌরভেষীং কা মধেনুন্ুতাৎ নন্দিনী, ধরন্তীতি ধরাঃ পচাঁদ)চ। 
বসাং ধরাঃ পযৌধরাঃ ভ্তনাও। স্ত্ীস্তনৌ দ্বৌো পষোধরাবিত্যমরঃ| : 
পযোধরাঃ পষোধরাঃ সম্পদামানীঃ পযোধরীভূতীঃ | অভভূততন্ডাঁবে 
ঃ, কুগতি প্রাদয় ইতি'সমাসঃ। পযোধরীভূতাশ্চন্বারঃ সমুদ্রীঃ যন্ত। 
[মূ। অনেকমন্য পদার্থইত্যনেকপদা গ্রহণ মর্থাত্িপদে! বহু- * 
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ব্রীহিঃ। গৌরূপধরামুর্বামিব জগোপ ররক্ষ, তুরক্ষণগ্রযতরেনেব রর 
তাবঃ। ধেস্কুপক্ষে পষসা ছুদ্ধেন অধরীতৃতাশ্ত্বারঃ সমুদ্র যস্থা। 
তথোক্তীম্ ছুপ্ধতিরস্থতন1গরীমিত্যর্থঃ॥ ৩॥ ব্রতাষেতি। বর 
ধেনৌরম্থুচরণে ন তু জীবনাঁয়েতি তাঁৰঃ। তেন দ্িলীপেন শেষোধবা 
ষ্টৌপ্যন্থুপ।যিবর্গঃ অন্ুচরবর্গে ন্যাষেধি নিবর্তিতঃ 1 শেষস্বং সুদদিং 
পেক্ষষা । কথং তহি আত্মরক্ষণমত আহ, ন চেতি। তস্য দিলীগ 
শরীররক্ষা চ অন্যতঃ পুকুধান্তরান্ন, কুতঃ হি যম্মাৎ কারণাঁৎ মঃ 
প্রস্থযত ইতি প্রন্থুতিঃ সন্ততিঃ স্ববীর্যা গুপ্তা] স্ববীর্ষোেগৈব রক্ষিত] ন 
স্বপরঘির্বা হকত্য পরাপেক্ষেতি তাবঃ|'৪॥ আস্বাদবন্তিরিতি | মনত 
মণ্ডলেশ্বরঃ। যেনেষ্টং রাঁজন্ুযেন মণ্ডলস্যশ্বরশ্চ যঃ। শান্তি 
জ্ঞযা রাঁজ্ঞঃ স সআডিতামরঃ| রাজী স আম্বাদবন্তিঃ রসবন্টিঃ স্বা 
ক্তৈরিতার্থঃ ভৃণীনীং কবলৈ গ্রণসৈঃ। গ্রাসস্ত কবলার্৫ঘথক ইতাময 
কণুযনৈঃ খর্জনৈঃ দংশীনীং বনমক্ষিকানাং নিবারণৈঃ | দংশস্তব 
মক্ষিকেত্যমরঃ | আঁব্যাহতৈরপ্রতিহতৈঃ শ্বৈরগতৈ ্বচ্ছন্দগমনে 
তস্ঠ| ধেম্বাঃ সমারাঁধনতৎপরঃ শুশ্ষাসক্তোৌ২ভূৎ | তদেব পরং। 
ধানং যস্তেতি তৎপরঃ। তৎপরে গ্রসিতাসক্তাবিতামরঃ॥ ৫ | সি 
ইতি । ভূপতিস্ত।ং গাঁং স্থিতাং সতীং স্থিতঃ সন্ স্থিতির্মীবস্থানম 
প্রধাঁতীং প্রস্থিতাম্ উচ্চলিতঃ প্রস্থিতঃ নিষেছুষীং নিষগ্নমূ উপৰি 
মিতার্থঃ। ভাঁষাযাং সদবসশ্রুব ইতি ক্বল্সপ্রতাষঃ, উদ্িতশ্চেতিত্তী 
আসনবন্ধে উপ, বশনে ধীরঃ স্থিতিঃ উপবিষ্টঃ সন্নিত্যর্থঃ, জলম।দদান 
পিবন্তীং জল।ভিলাষী পিবন্লিত্যর্থঃ ইথং চ্ছাষেবান্বগচ্ছৎ আমু 
বান্॥৬॥স ইতি। ন্যান্তনি পরিহ্ৃতানি চিহ্ন।নি ছত্রচামরাদী 
যন্তস্তাং তথাভূতাঁমপি তেজোবিশেষেণ প্রভীবাতিশযেনা স্মিত 
সর্দথ| বাঁকা এবাধং ভবেদিতুাহিতাঁং রাঁজলক্ষ্সীং দধানঃ সরাজাঃ 
বিছ্বুতদানরীজিঃ বহির প্রকটিতনন্রেখঃ, অন্তর্গতা মদাবস্থা যমা সোহা 
মদীবস্থঃ তথাভূতে| দ্বিপেন্দ্র ইৰ আলী ॥৭॥ লভেতি লতান 
বল্লীন।ং প্রতানৈঃ কুটিলতন্তভিরুদগ খিতাঃ উন্নমযা গ্রথিতাঃ যে কেশ 
ন্তৈরুপলক্ষিতঃ। ইথস্তুতলক্ষণে তৃতীয!। সরাঁজ! অধিজামারো 
তমৌবীকিং খন্থর্যপা গোইধিজাধন্ব। সন্ খন্ুশ্টেতানউ উদেশঃ| মু 
হোমখেনেঃ রক্ষা পদেশাৎ রক্ষণব্যাজাহ বন্যাঁন, বনে ভব।ন্ দুষ্টমথ 
দুষ্টউজন্তন্। ভ্রব্যাসুবাবসাষেষু সত্বমন্ত্রী তু অন্তন্িতামরঃ | বিনেধা 
শিক্ষযিষাগির দাঁবং বনম্। ৰমে চ বনরত্বৌ চ দবোদাবইহ্যাত ই 
যাঁদবঃ| বিচচার বনে চচারেতার্থঃ দেশকালাপ্বগন্তব্যাঃ কর্ম সংজ্ঞাহাঃ 
ণামিতি দাবস্য কর্ণাত্বম্॥ ৮ বিস্ক্টেতাদিতিঃ ষড় তিঃ গ্লোকৈত 

:. মহামহিমততষা দ্রমাদধোইপি রঁজোপচারং চত্রকরিত্যীহ, বিটের 
বিট প।শ্বপনুচর|£ পাশ্বর্তিনো জনণঃ যেন তলা পাতা বরণ 
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স্যতুল্যস্য | প্রচেতা বকণঃ পাঁশীত্যমরঃ | আন্ুভাঁবৌইনেন 

ঠতং | তস্য রাঁজ্ঞঃ পাশ্রয়োং জ্রমাঃ উন্মদানীমুত্কটমদাঁলাং বয়সাং 
[নায় খগবান্যাপিনোর্র ইত্যমকঃ | বিরাঁটিবঃ শউব্দঃ, আলো- 

দ্য শব্দং বাচকম আলোকয়েতি শব্দং জয়শব্দমিত্যর্থঃ | আঁলোকো- 
[শব্দঃ স্যাদিতি বিশ্বঃ | উদীররাপাস্থরিবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ১৪ মকদিতি। 
চতপ্রযুক্তাঃ বাঁষনা প্রেরিত? বাঁললতাঃ আরাঁৎ সফীগেইভিবর্ত- 

'নমৃ। ' আরাঁৎ দূরসমীপয়োরিত্যনরঃ | মকতো বায়োঃ সখা মৰ্ত- 

খোহন্িঃ অ ইবাঁভাঁতীতি মকশ্সখাঁভম্ | আতন্টোঁপসর্গইতি ক- 

তায়ঃ | অঙ্গ পুক্যং তং দিলীপহ প্রস্থটনহ পুস্পৈ পৌরকন্যাহ 
রাশ্চ তাঃ কন্যাঁঃ, আঁচারাথপ্ণউজরাঁচারলাজৈরিব অবাঁকিরনূ 
দ্যোপরি বিক্ষিগুবত্য ইত্যর্থঃ | সখ! হি সখায়মাশতমুপচরতীতি 
রঃ ॥ ১০ ॥ ধনুভূতি ইতি। ধনুর্ভূতোঁৎপাস্য রাঁজ্ঞঃ, এতেন ভয়- 
পাবনা দর্শিতা, তথাঁপি বিশটক্কর্িভির্টিরন্তঃকরটৈঃ কর্তৃভিঃ দয়য়া 
ঠারসেনার্জো ভাক্সেহভি প্রায়ো ষম্য তদ্দরাঁর্রভাঁবং তর্দাখ্যাঁতং 
রার্দভাঁবমেতনিত্যাখ্যাতমিত্যর্থঃ | ভাঁবঃ সত্বশ্বভাঁবাভিপ্রীয়চেষ্টা- 

ন্বিত্যমরঃ | তথাঁবিধং বপু. 9িলোকয়ান্ত্যো ছরিণ্যঃ অক্ষাঁং প্রকা- 
বস্তাঁরদ্যাত্াত্ত্ববিশালন্তাঁয়াই ফলনাপুঃ 1 বিমল কলুষীভবচ্চ চেতঃ 

ঘয়ত্যেব হিটিবিণং রিপুঞ্চেতি ন্যাঁয়েন স্বাস্তঃকরণরত্তি প্রাাঁণ্যাদেব 

'শরন্ধং দদৃশুরিত্যর্থঃ ॥১১॥ জঅইতি। সদিলীপঃ মাঁকতপুর্ণর' কৈ, ঃ 

ততএব কুজত্তিঃ স্বনস্তিঃ কীচটক বেঁগুবিশেটষঃ | বেণবঃ কীচকান্তে 
র্ষে স্বনন্ত্যনিলোদ্ধ তাই ত্যমরঃ | বংশঃ শুধিরবাঁদ্যবিশেষঃ| বহশাঁদি- 

শুধিরমিতামর? | আপাদিতং সম্পার্দিতং বংশস্য কূত্যং কার্ধাৎ 

ম্মন্ কর্ম্মণি তত্বথা কুঞ্জেষু লতাগৃহেষু। নিকুঞীকুঞ্জৌ কা ক্লীবে 
তাদিপিহিতোদরইত্যমরঃ | বনদেবতাঁভিকদ্ণীয়মানমুটচচর্গীয়মালৎ 
ৃ যশ: শুশ্রাব শ্রুতবাঁদ ॥ ১২॥ পৃক্ত ইতি | গিরিষু, নির্ঝরাঁণাহ . 
রিপ্রবাহাপাঁম-। বাঁরিপ্রবাহো নির্নরোররিইত্যমরঃ | তুষারৈঃ 
করৈঃ | তুষার হিমশীকরাবিতি শাশ্বত: | পৃক্ভঃ সংপৃক্তঃ 

[নোকহানাঁৎ.. বক্ষাণাঁমাকম্পিতানীবৎকম্পিতানি পুস্পাণি তেষাং 
ঘা গন্ধ দোহস্যাস্ভীতি আকম্পিতপুষ্পগন্ধী; 'ঈবতকম্পিতপুস্পগন্ধবান 



২২ রঘুষতশে [২৭ 
এবং শীতভোমন্দঃ কুরভিঃ পরদোধামুঃ অনাতপত্রং ব্রতার্থং পি 
ছত্রয্, অতএবাতিপক্রান্তয় আচারেণ পৃতৎ *ুদ্ধং তং ঘৃপং সিষে 
আঁচারপুতত্বাৎ সরাঁজা জগৎপাঁবনন্যাঁপি সেব্য আঁদীদিতি ভার 
শশীমেতি | গোঁগুরি তন্মিম রাঁজ্বি বনং গাঁহমাঁনে প্রবিশতি। 
ইষ্টযা বিনাপি দরাক্সিরনাপ্িঃ | দবদাঁবো বনানলে ইতি ই 
শশীন ফলানাং পুষ্পাণাঁঞ্চ বদ্ধিঃ বিশেষ্যতে ইতি বিশেষ অভি 
ফ্িত। আঁপীং কর্ধার্থে বঞ প্রত্যয়ঃ | সত্তেয়ু জন্তয়ু মগ্যে | হট 
নির্ধারণে ইতি জপ্তনী | অধিকঃ প্রবলো ব্যাত্্াদিঃ উনং ছুর্দলং 
গাদিকং ম ববাঁধে॥ ১৪॥ জঞ্চীরপুভালীতি | পল্পবস্য রাঁগো ; 
পলবরাগঃ | রাশোইলুরক্কো। মাঁৎসর্যে ক্রেশীদেখ লোহিতাদিটি 
শীশ্বতঃ। অ ইব তাআ পল্পবরাঁগতা্রা, পতঙ্গন্য সূর্ধস্য প্রভ! ফানি 
পতঙঃ পক্ষিস্থ্য্যয়োরিভি শাশ্বতঃ | মুনের্ধেনুম্চ দিগন্তরাঁণি দিখ 
মবকাশান। অন্তরমবকাঁশাবধিপরিধানান্তর্ত্িভেদতাঁদক্ধ্যে ইতামা 
সঞ্চারেণ পৃতাঁনি শুদ্ধানি কতা দিনান্তে সাঁয়ংকাঁলে নিলয়ায়াসতমা 
ধেমুপক্ষে আলিয়ায় গন্ভং প্রচক্রযে ১৫1 তামিতি। মধ্যমলোকপাঁ 
ফুপাঁলঃ দেবতাপিত্র তিখীনাং ভরিয়া: যাঁগশ্রান্ধদানাঁনি ডা এবাখ্ঃ এয 
জনং যন্সযান্তাঁং তা পেছুমন্বক অন্ুপদং যযে। অন্বগন্বক্ষমন্ুগেহনৃগ। 
কলীরমব্যয়মিতামরঃ | অভাঁং মতেন অস্তির্ান্যেন। গতিবুদ্ধীতাি 
বর্তমানে কঃ ভ্্য চ বর্তমানইতি বস্ঠী। তেন রাজ্ঞা উপপন্া 
সা. ধনু; সতাং মতেন বিধিমা অনুষ্ঠানেনোপপন্না যুক্তা! সাঙ্গ 
প্রত্যক্ষ শ্রন্বা আঁত্তিক্যবুক্টি।শ্িব বভে$ চ ॥ ১৬॥ সইতি। মরা 
পলুলেত্যোপপজলাশয্নেভাঃ উত্তীর্ণানি বিষ্শতাঁনি 'বরাহাঁণাঁ বর্ষা 
কুলাদি যেযু তাঁমি বর্থাপ্যেযাৎ জন্তীতি বার্থিণে! ময়ূর: | মর 
রহিগোঁবহ্ভ্যমরঃ | ফলবর্থাভযামিব্প্রত্যয়োবক্তষ্যং | আব? 

বক্ষ ামুন্মুখাঃ বঙ্ছিণা যেধু তানি শ্যামারমানাঁনি বঙকাহৰ্থিণা?ি 
যলিনিমা ভশ্যামাধি শ্যাযানি ভবস্তীতি শ্যামা়মানীমি | জো 
তাপিভাত্ত্যঃ ক্যষিতি ক্যত্গ্রত্যয়ঃ। ঝা! ফ্যফ ইত্যাত্বনেপদে শার্ 
মৃটগরধ্যাসিতা: অধিতিতভাঃ শাস্বল! যেযু তানি । শাঁদাঃ শঙ্গাগে 
দেশে, সম্তীতি শান্বলাঃ শঙ্খশপাবদেশনঃ। শীলঃ শাঁদছারিত ইতামা। 



দর্গঃ ] সঞ্ভীবনী চীকা। হও 

£ কর্দযশস্পচয়ারিতি বিশ্বঃ। মড়শাঁদীড্ ডভলজিতি ভলচ্প্রত্ায়ঃ। 

নি পশান্ বয়ে ॥ ১৭ ॥"আঁপীনেতি | গজিং সরুৎ্প্রন্থতা গে$ু। 
£ সরুগপ্রশ্থতা গৌরিতি ছলাকধ) সরেজ্াশ্ট উভেগ যখাক্রমন্ত 

'পীনমুধঃ | উপস্ত ক্লীবমাপীনঙগিত্যঘরঃ | আঁপীনস্য ভারোদ্বহলে 
তা প্রয়ালাত্ বপুষোঁশুকত্বাদাধিকাচ্চ অঞ্চিতাভ্যাঁৎ চাকভ্াাঁ 

ভ্যাঁৎ গমনাভ্যাঁৎ তপোৌবনাদারত্তেঃ পন্থাঃ তং তপোবলাঁরত্তি- 
মৃূ। খকৃপুরিত্যাঁদিনা সমাঁসান্তঃ অপ্রত্যয়ঃ | অজঞ্চব্রতু ভূর্মিত- 

/১৮॥ ৰশ্শিষ্ঠেতি। বশিষ্তধেলোরনুষা়িনমনুচরৎ বনান্তাঁদাঁবর্তমালং 
[গতং তং দিলীপৎ বনিতা! সুদক্ষিণা। নিমেষেঘ্লসা মন্দ] পক্ষ 

পঙ্ক্ি সাঃ সা নির্নিমেষা সতীত্যর্থঃ লোঁচনাভ্যাঁং করণাঁভয়া” 
পাঁষিভাঁভ্যামিব উপবাঁসো ভোঁজননিরত্তিঃ তদ্বস্ভাঁমিব। বসতেঃ 

রি ভ্তঃ | পপেখ। যথোঁপৌফিতঃ অতিতৃঞ্ণয়া জলমধিকং পিপাঁসাভি, 
দতি ততৃষ্ণয়া অধিক ব্যলোকরদ্দিত্যর্থঃ & ১৯ ॥ পুরন্কৃতেতি। বস্মর্ণনন 

খিবেন পৃথিব্যাঁঃ ঈশ্বরেণ। তদ্যেশ্বরইত্যএ এত্যক্ং। পুর তা 

প্রকঃকৃতা ধর্ম পরী ধর্ধার্থপিীত্যর্থ ॥ অশ্বঘানাদিবত্তাদর্থেয 
ীসমাঁসত | পার্থিকস্য ধর্্মপত্থ্যা অভুযুদ্মতাঁ সা ধেনুস্তদন্তরে তয়োর্দ- 
ত্যোর্মধ্যে দিনক্ষপয়োিনিরাঁত্র্যোর্মধ্যগীতা জঅন্ষ্যেব ররাঁজ ॥ ২৭ ॥ 

ক্ষিণীকত্যেতি । অক্ষতাঁনাঁং পাত্রেণ সহ বর্তেতে ইডি সাক্ষত- 

ত্রৌঁ হস্তে) যস্যাঃ সা সুদক্ষিণাঁ পয়ন্ষিনীৎ এশত্তক্ষীরাঁৎ ভাঁৎ 
₹২ এ্রদক্ষিণীকত্য প্রণম্য চ অস্যাঃ ধেম্বাঁঃ বিশাঁলৎ শৃঙ্গীস্তরৎ শৃঙ্গ- 

ম্ অর্থসিদ্ধেঃ কার্ধ্যসিদ্ধেদ্বরং প্রবেশমার্গমিৰ আনর্চ জর্চয়ামাস। 
তে ভেখবাদিকার্সিটু ॥ ২১॥ বৎুসোৎস্থকেতি । আ ধেলগুঃ বহু" 

মুকাপি কলে উৎক্িতাপ্পি প্তিমিতা নিষ্চল সতী সপর্ষযাঁৎ 

1২ প্রত্যগ্রহীদিতি হেতোতস্তী দম্পতী নন্ন্দতুঃ | পুজাস্বীকাব স্য 

শন্দহ্েতুত্বমাঁহ। ভতক্ক্যেতি £ পুজ্যেম্বনুরাগোভজিত্তয়োপপ্রেন্গেক 

ক্তযু বিষয়ে তদ্দিধাঁলাঁং ভলাঃ পেস্বাঃ কি্ধব ৰিধা একাঁরো যেষাং 

যাহ মহুতাঁমিত্যর্থ:, প্রনাক্ষম্য চি্রীনি লিজ্গালি। পৃজান্মরকারাদীনি 

৪ফসানি পুরোগধতানি প্রতযাসন্নানি কলাঁনি-যেষাৎ তাঙ্ছি হি। 

বিল ছিমতফলস্থচকলন্জ দর্শনা দানন্দ ফুজ্যভইভ্যর্থঃ॥ ২২ ৪. ধরো 
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রিতি। ভুজোচ্ছিম্ররিপু দিলীপঃ পারস্য দাঁরৈরকদ্ধত্যা সহ ২ 
মাঁনস্য গুরোকভয়োরপীত্যর্থঃ | ভারা. জাঁয়াথ: পুং ভুম্মি নাঃ 
ইত্যমরঃ | পাঁদেখ নিপীড্যাচ্ভবন্দ্য সান্ধ্যৎ জন্ধ্যায়াং বিছিতং ছি 
মন্ুষ্ঠানথ্। সমাঁপা দোহাঁবসানে নিষক্নীমাঁদীনাঁহ দোঁ্ধীং দোষ 

শীলাম্। তৃন্িতি তৃমপ্রতায়ঃ| ধেনুমেৰ . পুনর্ভেজে সেবিতবা 
দৌঁপ্ধীগিতি নিকপপন প্রয়োগাঁৎ কামনেনুত্বৎ গম্যতে ॥ ২৩ ॥ তারিন 

গোপ্ডা রক্ষকো গৃহিণীসহায়ঃ পত্থীদ্থিতীয়ঃ সন্ উভাঁবপীত্যর্থঃ অস্থি 

ন্যস্তা বলয়ঃ প্রদীপাশ্চ যক্যান্তাং তথোঁক্তাঁং তাঁং নিষপ্নাহ পেশ 

সাহুপবিশ্য ক্রমেণ সুগ্ডামনু অনস্তরং সংবিবেশ লুত্বাপ প্রাতঃ মুখে! 
শ্িতাঁমন্দতিষ্ঠৎ উদ্থিতবাঁন | অত্রান্শক্দেন ধেনুরাঁজব্যাপারছে 
পৌর্ববাপর্যযমুছাতে ক্রমশব্দেন ধেনুব্যাঁপাঁরাণাঁমিত্যপেধনকক্তাম, | বা 
প্রবচনীয়যুক্তেতি দ্বিতীয়া ॥ ২৪ ॥ ইণ্থমিতি। ইত্থমনেন প্রকাদে 
প্রজার্থং সম্তাঁনাঁয় মহিষা! সমমূ অভিষিক্তপন্র্যা সহ। কৃতাঁভিযো 
মহিষীত্যমরঃ 1 ব্রতং ধাঁরয়তঃ মহনীয়া পুজ্যা কীর্তির্ঘস্য তস্য নীনা 
নামুদ্ধরণং ঈদন্যবিমোঁচনং তত্র উচিতন্য পরিচিতস্য তস্য নৃপসা ভরা 
গুণ আরত্তয়ো ষেষাঁং তানি ত্রিগুণাঁনি ত্রিরাঁরত্বানি সপ্ত দিনাঁনি এ 

বিংশতিদিনালি বাতীযুঃ ॥ ২৫ | অন্যেছ্যুরিতি। অন্যেচ্ারন্যন্মি 
দিনে দ্বাবিংশে দিনে | সদ্যঃ পকৎপরারীত্যাঁদিন! নিপ্পাঁতনাঁদব্যাম্। 

অদ্যাত্রা্যথ পুর্বেকীত্যাঁদেও পুর্কবোত্তরাঁপরাঁৎ | তথাঁধরান্যানাতযে 
তরাৎপূর্বেছারাঁদয়ইত্যমরঃ | মুনিহোঁদধেনুঃ আত্মাঙচরস্য ভাঁবাছি 
প্রাঁয়ং দৃ়ভক্তিত্বন। ভাবোঁইতিপ্রায় আঁশয় ইতি ঘাঁদবঃ।| জিত্রাসমার 
জ্ঞাতুমিচ্ছন্তী। জ্ঞাশ্রন্ম্দৃশাং সনইভ্যাত্যনেপদে শাঁনচ্। প্রগঞ্ 

ত্যন্মিমিতি প্রপাতঃ পতনপ্রদেশঃ গঙ্গায়াঃ প্রপাঁতজ্তস্যাত্তে সমীগে 

বিরূ্ঢ়ানি জাঁতানি শম্পাঁণি বাঁলভৃণাঁনি যল্মিন্ তৎ। শল্পং বাত 

ঘাঁস ইত্যমরঃ| গৌঁরীগুরোঁঃ পার্কতীপিতুর্গহবরৎ গুহাঁফাবিবেশ ৪2 
সেতি | জা ধেনুর্থিংতৈঃ বাঁস্রানিভির্দনসাপি ছুপ্রবর্ষ ছুরি 

" ছেতোরদ্রিশোভাযাং প্রহিতেক্ষণেন দত্বদৃষ্টিনা নৃপেণ অলক্ষি 

মভ্যুৎপতনমাতিমুখোনোতৎপতনং যস্য সঃ দিংহস্তাঁৎ থেনুং প্রসহ 
হঠাৎ। এসহা তু হঠার্থকমিত্যমরঃ | 'চকর্ষ কিলেত্যলীকে ॥ ধা! 
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'য়মিতি | গুহ্বানিবদ্ধেন প্রভিশব্দেন প্রতিধনিনা দীর্ঘং তজ্যা 

তদীয়মাক্রশ্দিতমার্ভঘোষণম্ জার্ভেতাঁপমেয সাঁপোহ্িতকাঁরি- 
1 নৃপন্য নগেক্্রসক্তাং দৃ্টিং রশ্বিযু প্রশ্রহেয় | কিরণ প্রগ্রাহে রশ্মী 
;মরঃ | আনাঁষেব গৃহীত্বের নিবর্তয়ামাস ॥২৮॥ সইতি। পন্বুর্ধরঃ 

: নৃপঃ পাঁটলায়াং রক্তবর্ণায়াং গবি তস্মিবাঁংসং স্থিত | কৃস্- 
তি কম্মপ্রত্যয়ঃ | কেশরিণৎ সিংহং জাঁছুপতোইক্রেঃ পাতো্গৈ- 

কল্য বিকারোপা ভূময়ী তজ্যাঁমপিত্যকাঁশীংউর্ী ভুমেখ | উপত্যকাঁজে- 
ঈসা ভূমিরর্মধিত্যকেতামরঃ | উপাপিভ্যাহ ত্যকন্নাসন্রারটযোরিতি 

[কর প্রত্যয়ঃ | প্রফুল্ল বিকনিতস্তম্। ফুল্লবিকসনে ইতি পাঁতোঃ 
ঢাঁদাচ্ |. লোপাখাৎ দ্রমমিব দদর্শ। প্রফুলতমিতি তকাঁরপাঁঠে 
ও ফলা নিশরণইতিসাঁতোঃ কর্তর কা উত্পরন্যাত উত্যকারাঁ- 

£ ॥২৯॥ তত ইতি । ততঃ নিং হদর্শনানন্তরহ বৃগেজ্্রগ।সী সিংহ- 

মী শরণং রক্ষণমূ | শারণং রক্ষণে গৃছে ইতি যাঁদবঃ | শরণে 
ধুঃ শরণ্ুঃ | তত্র সাধুরিতি মতপ্রত্যয়ঃ | প্রমভেন বলাঁৎকাঁরেণোঁ- 
তাঃ অরয়ো যেন স নুপন্নঃ রাঁজা জাঁতাভিষঙ্গো জাঁতপরাঁভবঃ 
ন্1 অভিষঙ্গঃ পরাঁভবই ত্যমরঃ | বধ্যস্য বধাহ্স্য । দণ্ডাদিভ্যোঁ- 

দিতি যত্প্রত্যয়ঃ | মৃগেক্্রস্য বধায় নিষঙ্গাঁৎ তৃণীরাৎ। ভূণোঁ- 

[ঙ্গভুণীরনিষঙ্গাইফুপিদ্বয়োৌরিত্যমরঃ | শরমুদ্ধর্তমৈচ্ছত ॥ ৩৭ ॥ 
নেতি। প্রহর্ত-স্তদ্য বাঁমেতরো দক্ষিণঃ করো নথপ্রভাঁনির্ভূষিতাঁনি 
চ্ছ,রিতানি কঙ্কস্য পক্ষিবিশেষস্য পত্রাঁণি যস্য তল্মিন। কঙ্কঃ পক্ষি- 
বশেষে জ্যাপ্ধী,গ্তাকীরে যুধিষ্টিরইতি বিশঃ | সায়কস্য পুঙ্ধে 
ব কর্তর্ঘাঁখ্যে মূলপ্রদেশে | কর্তৃরী পুঙ্খইতি যাঁদবঃ| সক্তাক্গলিঃ 
দ চিত্রার্পিতারস্তঃ চিত্রলিখিতশরোদ্ধরণোঁদ্যোগ ইবাবতৃস্থে ॥৩১ ॥ 
হ্বিতি। বাহ্বোঃ প্রতিষটস্তেন প্রতিবন্ধেন। এপ্রতিবন্ধঃ প্রতিষন্ত- 
ত্যনরঃ। বিব্রদ্ধমন্যুঃ প্রবদ্ধরৌষো রাজা মক্ত্রেধষানি ভ্যাং কদ্ধবীর্যযঃ 

নতিবদ্ধশক্কির্ভোেশী সর্প ইব। ভোঁগী রাঁজভুজজরোরিতি শাশ্বত: 
ত্যর্ণনন্তিকস । উপকণ্ঠীস্তিকাভ্যর্ণীভ্যপগ্রা অপ্যভিতোইব্যঘি- 
ঠযঘরঃ ) আগস্কতমপরাঁপকারিণমস্পৃশস্ভিঃ স্বতৈজোভিরন্তরদহাত। 
ধিক্ষেপাব্যনহনং তেজঃ প্রাণাতায়েম্বপীতি যাদবঃ ॥ ৩২॥ তমিতি। 
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মিগৃহীতা পীঁড়িতা শেহুর্ষেন স লিংহঃ আর্ধ্যাণাঁং সতাং গৃহাৎ পক্ষব। 

পনাটক্বিরিবাহাপক্ষোু চেতি ক্যপূ / মন্ুবৎশস্য কেতুং ছি 
কেতুন্ব্াবর্তৃকং সিহহইব উকসন্বৌমহাবলভ্তম আঁত্মন্শেরতে বাই, 
্তস্তূপে বা।পারে অভূতশুর্পত্বাদ্বিন্মিতম্। কর্তৃরি ক্তঃ| তং দিলীগ। 
মহুষাবাচা করণেন পুনবি্মায়য়ন বিল্ময়মাশ্পর্য্যং প্রাঁপয়ন নিজগাঁদ। 
ল্যিভীবদ্ধলনইতি ধাতোর্ণিচি ₹দ্ধৌ! আঁষাঁদেশে শতৃপ্রত্যযে চস 

বিল্বাযষন্নিতি রূগং জিদ্ধমূ | বিন্মীপষন্িতি পাঠে পুগ্গাগমান 
বক্তব্যৎং তচ্চ চিন্ত্যং নিতাং ম্মধতেরিতি হেতু ভষকিবক্ষাযাঁগেবেডি 

তীন্মেহ্বেতৃভষ ইত্যাত্বলে পদে বিম্মীপয়মামইন্ডি স্যাঁৎ তক্মাৎ মু 
বাঁচা বিল্মীয়যন্শ্িতি রূপং দিদ্ধং করণবিবক্ষাঁপাঁ ন কম্চিদোঁষঃ |৩৩। 

অলমিতি। হে মহীপাঁল তব শ্রমেণাঁলং সাধ্যাঁভাঁবাঁৎ মো নল কর্তা 
ইত্যর্থঃ। অত্র গম্যমানসাঁধনক্রিয়াপেক্ষয়া শ্রমস্য করণত্বাঁৎ ভৃভীষ 
উক্তঞ্চ ন্যাসোঁদ্দোতে ন কেবলং শ্রমাঁটৈব ক্রি নিনিতং করণউ, 

বস্য অপি তর্থিগম্যমাঁনাঁপীতি। অসং ভুষণপর্ধযাপ্তিশ্তিবারণন, 
চকমিত্যমরঃ| ইতোহন্মির ময়ি। জার্ববিভক্তিকভনিঃ| প্রদ্তা- 
প্যন্তরং রথ স্যাঁৎ তথাহি পাঁদপোন্মূলনে শক্কিরন্য তত্তথোক্তং মাক 

তস্য রংহে! বেগঃ শিলোচ্য়ে পর্ব্বতে ল সৃচ্ছ্ঘতি ন প্রসরতি ॥৩। 
কৈলাঁমেতি | কৈলাসইব গেধরঃ শুভ্রস্তমূ | চাঁমীকরণ শুভঃ 
গেরমাভ্র্মনীবিণইতি শাশ্বতঃ | বৃষ রষতদাঁককক্ষোঃ আরো? 
নিচ্ছোঁঃ। ব্বস্যোপরি পদং লিক্ষিপ্য রৃষখাঁরোহতীত্যর্থঃ। অষ্টৌ 
মূর্তয়ো ষস্য স তম্যান্মূর্তেঃ শ্বজ্য পাঁদাপপপং পাদনাখজন্তদেবান 
গ্রহঃ প্রসাদস্তেন পৃতৎ পৃষ্টিং ষস্য তং তথোকং নিকুজ্তমিত্রং কু" 
রং নাম কিস্করৎ মামকেছি বিদ্ধি। পৃথিবী সলিলং তেজোবাঁযুরাকা" 
শের চ। স্ু্য্যাচজ্দ্রম্ৌ সৌঁমহীজী চেত্যইনূর্তৃয ইতি বাদৰঃ ॥৩৫। 
অমুমিতি | পুরোহ্গ্রুতোহমুং দেবদকং পণ্যসীতি কাকুঃ। অদে 
দেকদীক্ক; রৃষভো! ধজো বজ্য স তেন শিবেন গুত্রীকত£ পুত্রত্থেদ 

স্বী্রতঃ অভুততভ্ভাবে টি।১। যো নেকদাকিঃ ন্বন্স্য মাতুং গৌধ্য্যাঃ হেয় 
. কুস্ত এব স্তনভ্তন্মান্িঃন্হতাঁন্াৎ পর়সামন্ন্দাধ, রসভ্ঞ:. ক্যাদভ্ঞঃ | হী 

পক্ষে ছ্েমনুত্ত ইব.জ্তন ইতি বি্রহং গয়মাঁৎ ক্ষরাঁপাম্ | পর়ঃক্ষার 
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1য়োহম্ুনেত্যমরঃ | ক্কন্দসমানপ্রেনাষ্পদমিতি ভাঁবঃ ॥ ৩৬ | কণু, 

শানেনেতি | কদাঁটিৎ কটং কপোঁলং কণু,ষমীনেন কর্ষতা। কণা 

দভ্যো ঘগিতি যু ততঃ শাঁলচ্।  বন্যপ্থিপেনাস্য দেবদারোজ্ৃগুম্ব- 
তা অথাদ্রেগনয়া গেরী অস্ুরাটিজ্কবাঁলীঢ় স্কতং নেনাং নয়- 

গীতি ঘেনাঁনীঃ স্বন্দঃ| প্টার্পতীলন্দনঃ স্কম্দঃ জেনাঁনীরিত্যমব্ঃ | 

নতস্মন্বিবেত্যাপিলা কফিপৃ 1 তশিটৈনং দেঝদাঁকং শুশোঁচ ॥৩৭॥ তদেতি। 

না তত্কালঃ প্রভৃতিরানির্বন্যিন কর্মাণি তত্তথা তদাপ্রভৃত্যেব বন- 
স্বপাঁশাং ত্রাসার্থং শুলভূতা শিবেন অঙ্গ সণীপয় আগতাঃ প্রীপ্তাঃ 
পাণিনোরতির্বশ্ষিন্ তত | অঙ্কঃং সমীপউতসঙ্গে চিঙ্কে স্বানাঁপরা- 
যঘ়োরিতি কেশবঃ | দিংহত্বং বিধাঁর অন্মিশর্রিকুক্ষে+ শুহ্থায়ামহং 
বাপারিতো নিধুক্ত$ | ৩৮॥ তন্যেতি | পরমেশ্বরেণ প্রদিফ্টো- 
নর্দিষ্উঃ কাঁলো ভে1জনবেলা যস্যাঁঃ সা উপস্থিতা প্রাপ্তা এষা গোঁরূপা 
শাশিতপাঁরণা কপিরস্য ব্রতান্তভোজনং শুরদ্বিবো রাহোহ চজ্্রমস 

টং চীজ্্রমসী সুবেব ক্ষুধিতস্য বুভুক্ষিতস্য তস্য অস্কাঁগতসত্ববত্তে? 

ম মম সিংহস্য ভূটপ্ত্য অলৎ পর্য্যাপ্তা | নমংস্যস্তীত্যাদিন! চতুর্থী |৩৯। 
[ইতি | স এবমুপাঁয়শুন্যন্তং লক্কাঁং বিহাঁর নিবর্তন্ব | ভবাঁন 
₹ং গুরো দর্শিতা প্রকাশিতা শিব্যস্য কর্তৃব্াা ভক্কির্যেন স'তথোঁক্তো- 

সি | নলম্গু গুক্ুধনহ বিনাঁশ্য কথং তৎ্পমীপৎ গচ্ছেয়মতআহ শঙ্ে- 

ণেভি যত রক্ষ্যং ধনহ শক্ত্রেণাযুধেন | শক্্রমাযধলোহয়োরিত্যমরঃ | 

মশক্যা রক্ষা যস্য তদশক্যরক্ষং রক্ষিতুমশক্যমিত্যর্থঃ তৎ রক্ষন্যং নহট- 

[পি শক্ভ তাঁং বশে! নফ্ষিণোঁতি ন হিনভ্তি। অশক্যার্থেষ প্রতিবিধানং 
দদোবায়েতি ভাবঃ ॥৪০॥ ইতীততি। পুকষাঁণামপ্রিহাঁজো নৃপঃ 
ইতি প্রগলভত মৃগাঁধিরাজস্য বচো নিশম্য শ্রুত্বা গিরিশস্যেশ্বরসা 
প্রভাবাঁৎ প্রত্যাহতান্ত্রঃ কুঠিতান্ত্রঃ' সম আঁত্মনি বিষয়ে অবজ্ঞাঁসপ- 

মানং শিখিলীচকাঁর তত্যাজেত্যর্থ: অবজ্ঞাতোহহমিতি নির্বেদং ন 
প্রীপেতার্থঃ | সমানে হি ক্ষত্রিয়াণামভিমাঁমো ন সর্বেশ্বরং প্রতীতি 

ভাঁবঃ 1৪১ প্রতীতি। এব পুর্বঃ প্রথমঃ ভঙগঃ প্রতিবন্ধো যস্য 

তশ্মিঘ তৎ্পুর্র্বভঙ্গে ইযুপ্রয়োগে বিতথ প্রথত্ত্বো বিফলপ্রয়াসোহতএষ 

বজং কুলিশত মুয্ক্ষম্ মোকমিচ্ছনম অন্বকং লোঁচনস ॥ দৃগ্দ্ নেত্র 
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সোঁচমচক্ষুর্মবনাম্বকেক্ষণীক্ষীণীতি হলাধুধঃ | ত্রীণ্যস্বকাঁসি বনা। 

্রান্থকোহরস্তসা বীক্ষণেন জড়ীকভোনিশ্পন্দীরতঃ বজজং পাঁণে ষসা। 
বজপাপিরিজ্্ঃ | প্রহরণার্থেত্যঃ পরে মিষ্ঠাসপ্তম্েধ ভবতই তি বত, 

মিতি পাণেঃ সপ্তমান্তস্যোত্তরনিপাতিঃ। সইবস্থিতোনৃষ্ণঃ এনং সি 

প্রতাব্রবীর্চ। বাঁছং সক্ভ্রং শর্ুস্য ্ুদ্ধস্যা্তস্তঘ প্রভুরিতি মহাঁডা, 

রতে ॥৪২॥ সংকদ্ধেতি। হে মৃগেজ্্র সংকদ্ধটেষ্টস্য প্রাতিবদ্ধনা, 

পাঁরসা মম তত বছোঁবাঁক্যং কাঁমং হাঁস্যং পরিহসনীয়ং যব জন 
মদদরীষেলেত্যাঁদিকম্ অহৎ বিবক্ষুর্ঘক্তপ্নচ্ছরশ্মি। তরি তৃষীংস্থী 
তাঁমিত্যাশঙ্কা ঈশ্বরকিক্করাঁৎ অর্বজ্বং ত্বাং প্রতি ন হাঁদাপিত্যাঁহ অন 
রিতি হি ঘতঃ বান প্রাণভৃতামন্তর্গতং হদগাতং বাঁগন্ত্ত্যা বহির- 
প্রকাঁশিতগেব সর্ব ভাঁবং বেদ বেত্তি! বিদোঁলটোবেতি এর 

দেশঃ | অতোঁইহনভিধাঁস্যে বক্ষ্যামি বচইতি প্রক্কতহ কর্ম সং 
ধ্তে | অন্যেত্বীদৃ্থগবমাঁকর্ণাসস্তাবিতার্থমে তদিতুাপহমন্তি 
তত্ব মেঁনমেন ভূষণং ত্বন্ত বাঁত্বনসযৌরেকবিধএবাঁধমিতি জানাঘি 
অতোঁহঙ্িদামো যদ্বচোইহৎ বিবক্ষুরিত্যর্থত | ৪৩॥ মানা ইতি। 
প্রভাবহাঁরঃ প্রলয়ঃ | স্থাবরাঁণাং তকটশলাদীনলাঁং জঙ্গমানাং মনা" 

দীনা সর্গস্ছিতিপ্রতাবহাঁরেষু হেতুঃ স ঈশ্বরঃ মে মম মাঁনাঃ পুজ্যো' 
হলউ্ঘাশাঁসনইত্যর্থ) | শাসন সিংহত্বনঙ্কাগতপত্বৃতীত্যু 
রূপম | তন্থ্বিস্জ্য গমাতাং নেত্যাহ গুরোরপীতি পুরস্তাদরে 

নশ্যদিদমাহিতাগনের্শরোর্ধনমপি গোঁরূপমন্ুপেক্ষণীয়ম্। আহিতাগ্রে 

রিতি বিশেষণেনানুপেক্ষাকাঁরণও হবিঃসাধনত্বং শ্চয়তি | ৪8 | 

ইতি | পৌঁহঙ্কাগতসত্ববত্তিজ্তং মদীয়েন দেহেন শরীরস্য ব্ঙ্ি 

জীবনং নির্ধর্ভযিতুং সম্পাঁদয়িতুৎ প্রপীদ দিনাঁবসাঁনে উৎ্ন্বুকো মা 

মমাঁগগিষ্যতীতুৎ্কষ্ঠিতো বাঁলবুসোযস্যাঃ জা মহর্ষেরিযং ধেনুর্ষি 

স্জ্যতাঁয় ॥ 8 ॥ অথেতি। অথ ভূতেশ্বরস্য পার্শববতাঁ অনুচরঃ 

হহো| শিরে গঁছবরাঁণাঁং গুহাঁনাঁম | দেবখাঁতবিলে গুহাগহবরদিত' 
মরঃ | অন্ধকাঁরং খ্বান্তং ্ীময়ুখৈঃ শকলাঁনি খণ্ডাঁনি কুর্ববন্ মির 

সান্সিত্যর্থ: কিঞ্িদ্িহস্যার্থপতিং নৃপং ভুয়োবভাঁষে। হাঁসকার 
অস্পসা হেভোর্বছু হাঁভুমিচ্ছম্সিতি বক্ষ্যমাঁণং দরবার ॥৪৩॥ একেওি 
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কাঁতপত্রমেকচ্ছত্রং জগতঃ প্রভুত্থং স্বাশিত্বং নবং বযো ঘোবলমূ ই্দং 

ন্তং রম্যং বপুষ্চ ইতোবং বু অল্পন্য হেতোরপ্পেন কারণেনাপ্প- 

রাঁধেত্যর্থঃ | ষষ্ঠী হেতুপ্রযৌগইতি যষ্ঠী। হাঁতুৎ ত)ক্র,মিচ্ছ 

হবিচাঁরে কীর্ধ্যাকার্ধ্যবিমর্শে মৃট়োমূর্খঃ মে মম প্রতিভালি ॥ ৪৭ ॥ 

তেতি। তৰ ভূতেনুকম্পা কপা চেৎ। ক₹কপা দযানুকল্পা স্যাদিত্য- 

| কুতিপিৰ বর্তৃতে চেপিত্যর্থ: তর্থি ত্বদন্তে তব নাঁশে সতি ইধ- 

কা গেখঃ ন্বত্তি ক্ষেমমস্যা অস্তীতি ন্বপ্তিমতী তবেহ্জীবেদিত্যর্থ:। ব্য" 

ঢাশী; ক্ষেম্পুণ্যাদাবিত্যমরঃ | হে প্রজানাথ জীবন্ পুনঃ পিতেব 
+ঃ উপপ্নবেভ্যোবিগেভ্যঃ শশ্বৎ সদা। পুনঃ £সদাঁর্থষোঃ শশ্বদি- 

রঃ | পাসি রক্ষপি | ন্বপ্রীণব্যযে নৈকধেনুরক্ষণাদ্বরং জীবিতে- 

7 শশঙ্বদথিলজগভ্রাণমিত্যর্থত ॥ ৪৮ ।॥ নধন্মলোপাদিযং এরত্বিঃ 

॥ গুকভযারিত্যতআঁহ অথেতি। অথেতি পক্ষান্তরে অথবা এইকৰ 

্বস্য তন্মাৎ। অধ কোঁপকারণোৌপন্যাসইভিজ্ৰেষম। অতএবা- 

(ধে গবোপেক্ষালক্ষণে সতি চণ্ডাদতিকোপনাঁৎ | চণ্ুস্তত্যন্ত- 

পনইত্যমরঃ| অতএব কূশানুঃ প্রতিমা উপমা বস্য তম্মারমিক- 

'পণুরোর্বিভেষীতি কাঁকুঃ। ভীত্রার্থানাঁং ভষহেতুরিত্যপাদানাৎ 

শী। অপ্পবিত্বস্য ধনহানিরতিছুঃসছেতি ভীবঃ| অন্য গরো- 

[ঃ ক্রোধ: | মন্ুটর্দন্যে ক্রুতে ক্রুধীত্যমরঃ | ঘটাইব উধাঁংসি 

নং তা! ঘটৌীঃ। উধসোধনডিভানঙীঁদেশ$ বছৃত্রীছেকধসোডী- 

তি ভীবব। কোটিশঃ গাঁঃ স্পর্শবত! প্রতিপাঁদবতা। বিশ্রাণনং বিত- 
২ স্পর্শনং প্রতিপাঁদনমিত্যমরঃ | ভবতা| বিনেতুমপনেতুৎ শক :)8১॥ 

দততি। তত্বন্মীৎ কারণাঁৎ কল্যাঁণপরদ্পরাঁণাং ভোঁক্তারম. | কর্মণি 
| ' উর্জোবলমস্যান্তীতি ভর্জস্বলম। জ্যোত্ল্াতমিশ্রেত্যা- 

৷ বলচূপ্রত্যঘান্তোনিপাঁত: | আত্মদেহত রক্ষ। নন গাঁযুপেক্ষ্য 
দহরক্ষণে ন্যর্গছানিঃ স্ারেতাহ মহছীতলেতি গ্দ্ধং সমৃদ্ধং রাঁ- 

সহীতলম্পর্শনমাত্রেণ ভূতলসন্বদ্ধমাত্রেণ তিন্ম এক মিত্র সন্থান্ধি 
 স্থানমাক্ঃ ন্বর্গান্ন ভিদ্যতইত্যর্থঃ ॥৫০ ॥ এতাবদিতি | মৃ- 
জর এতাবছুক্ত।। বিরতে সতি গুহাগতেনাল্য নিংহস্য প্রতিন্থমেন 

লাক্ষয়ঃ উশলোপি প্রীত তমেবার্থং কিতিপালমুট্গরভাঁষতে- 
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বেত্যুপ্রেক্ষা। ভাঁষিরঘং ক্রবিসদালাথত্বাৎ দিকর্পকঃ প্রুবিস্ত টি 

্মফেযু পঠিত: তছুক্তং দুহিষাচিকধিপ্রচ্ছিতিক্ষিচি ঞ্াযুপধোগনিদি 
মপূর্ববিধো। ক্রবিশাসিহুণেন চ যত সচতে তঙকীর্তিতথাচযি 
ফবিনোতি ॥৫৯॥ নিশম্যেতি | দেবালুচরস্যেশ্বরকিঙ্কারস্য জিংহী 

বাঁচৎ মিশম্য মনুষ্যদেবোরাঁজা পুমরপুবাঁচ কিন্তুতঃ সন তেন সিং 

মঙ্গধ্যাসিতং ব্যাক্রমণম্ | নপুংসকে তাবে ক্তঃ| তেন কাঁতরেজ 

ক্ষিণী ধ্যাত | বনুত্রীছে সহ্ধ্যক্ষো্ি স্বাঙ্গাথ বজিতি যচ্ যিদ 
রাপিভ্যম্েতি ভীষু। কিংবা! রক্ষ্যকীতি' ভীটত্যবৎ স্িতযেত্যর্থ। মে 

নিরীক্ষ্যমাণোহিতএব স্ুতরাঁ দযাঁলুঃ সন্ | শ্গুতরামিত্াত্র দিবা 

ভজ্যেত্যাদিনা জুশব্দাতরপ্ কিমেতিউব্যযেত্যাদিনা আমপ্রভায়। 

স্িতষ্টানর্ববিভক্তিরিত্যব্যষ সংক্ঞা | ৫২ ॥ কিমুবীচেত্যাঁহ ক্ষতাদিতি 

ক্ষত হিৎসাফাসিতি ধাঁতোঃ জল্পদানিত্বাৎ স্িপ্ শীমাদীনামিতিং 
ক্রব্যাদকুনাসিকলোপে তৃগাঁগষে চ ক্ষদিতি রূপং পিদ্ধং ক্ষতোরদ 

শাঁৎ ত্রাধতইতি ক্ষম্রঃ | সুপীতিযোগধিভাঁগাঁৎ কঃ| ভাষেজ 
প্রুৎ্গন্তিৎ কবিরর9থভোইনুক্লাঘতি ক্ষতাদিত্যাদিমা। উদগ্র উপ 

ক্ষত্রস্য ক্ষতবর্ণস্য শব্দোবাঁচকঃ ক্ষত্রশব্দইত্যর্থ: ক্ষভাঁৎ রায় 

ইতি বুপত্ত্যা ডুবমেষু জূঢ়ঃ কিল প্রসিদ্ধঃ খলু লাশ্বকর্ণ। দিব বেজ 

রং কিন্ত পহ্ছজাঁদিবদ্যোগরঢুইত্যর্থ; | ততঃ কিমিত্যতজাহ্জা 

ক্ষরশবঙ্য থিপরীতনতের্বিকদ্বব্যাপারস্য ক্ষতজ্্রীণযুর্বত: পুধা 

রাঁজ্যেন কিম. উপর্রোশমজীমসৈর্নিদ্দামলিটন | উপক্রোশো 
হপ্লা চ কুৎসা নিন্দা চ গর্ণে ইত্যমরঃ| জ্যোঁৎস্বাতমিশ্রেভাগি 

মলীমসশবদোশিপীপিতঃ | মঙীমসন্ভ মলিন কচ্চরং ঘলদুষিতাি 

মরঃ। প্রাৈর্বা কিং নিন্দিতস্য সর্বহ বার্থনিত্যর্ঘঃ | এতেনৈহা? 

পত্রনিত্যাদিনা ভ্োঁকদযেনোক্ং এত্যুক্তমিতি ঘেবিতব্যম্ 18 

. অৈকবেমোবিত্াত্রোতরযাঁহ কথমিতি- |. অন্ুুসযহ ক্রোধাগগ 

চফারোবাকারার্থঃ | মনর্ষেরুসযোষ! অন্যাঁসাঁৎ পথশ্িক্দীনাঁং দো 

বং গবাং বিশ্রাণনাৎ দালাৎ | ত্যাঁগৌবিতদণহ দাঁমঘুতসর্জন ধি 
জমে |. বিশ্রাণসং বিভরণমিত্যমর: | রখং জু শক্যো ন ৰ 

অত্র হেতুমাঘ ইসাং শাহ ফুড কাময়েদোঃ | পঞ্চগী ছিঃ 
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(ভি পর্কষী। আসুনাম্থ্যনামবেছি জাঁনীহি | ভর্তি কথমস্যাঃ 
রিভবোহভূ্দিতাছ কজ্েিজগেতি অফ্যাঁং গবি স্বয়া কর্তৃ1 প্রহভত্ত 
পহারস্্। লপুঙসকে ভাঁঘে ভ্কঃ |. কছেখজজ! ঈশ্বরসামর্থ্যেন নত 

দবিত্যর্থত | সপ্ুদ্যরিকরণে চেভি অগুষী ॥ ৫৪4 ভহির্ণ কিং 
ঠবীর্থিতম্িত্যত্রাহ সেষমিধিতি। সেঘং গৌর্মঘা নিক্কীযতে প্রত্যাস্থি- 

'তে অনেন পরণৃহীতমিতি পিষক্রুষঃ এতিশীর্ষকম্ | এরত্জিতি অড- 
ঈতারঃ ক্বদেহার্পণমের মিষৃক্রঘস্তেন ভবতঃ ত্বত্তঃ |. পঞ্চম্যান্তজিক্ 
মাঁচযিতুৎ ল্াশয্য] ন্যাষাঁদনপেতা খুক্তেত্যর্থঃ | ধণ্মপথ্যর্থেত্যাদিন। 
তপ্রভ্যায়ঃ | এই সতি তৰর্পারণা ভোজন বিহতা ন জ্যাঁৎ সুনে: 

ক্রয় হোমাদিঃ অএবাখঃ প্রয়াঁজনৎ সচাঁলুণ্ডোভবেহ। স্বগ্রাণব্য 
বলাপি প্বামিতব্ধনং অংরক্ষ্যমিতি ভাঁবঃ ॥ ৫৫ ॥ অত্র ভবাঁনেষ 

ধযাঁণম্সিত্যাহ ভবাঁদিতি| পরবাঁন্ স্বামিপরতক্ত্রোভবাঁনপি | পরতস্ত্রঃ 

'রাঁধীনঃ পরবান্াথবানপীত্যমরঃ | ইদ্রং বক্ষ্যমাঁপমটবতি ভবভ অন্গু- 
চুষতএবেত্যর্থঃ | শেষে প্রথমইন্তি প্রথমপ্পুকষং | কিমিত্যতআহ ছি 

ন্মাদ্ধেভোঃ | হি ছেতাঁরবপশরপইত্যমরঃ | তব দেবদাঁরেধ.রিষযে 
হুশন্ তব মহুতা যন্বেন রক্ষ্যতইত্যর্থ£ ইদংশনোক্কমর্থৎ দর্িতি 
ইাতুতিতি রন্দ্যং দ্বিনাশ্য ক্িনীশহং গযমিত্বা ম্যযমঙ্খাতেনাত্রণেন নিখুত 
জিমেত্তি শেষঃ নিয়ো, স্বামিলোহত্ে স্থাতুং শক্যৎ নছি ॥ ৫৬ ॥ 
গর্ব উচতদগ্রাতিহার্য্যশিত্যাহ কিমিতি | .কিমপি কিংবা আহহ তবা- 

ছিংম্োঁখকধ্যোঁমতশ্চেীর্ি মে স্াশএৰ শরীরং তশ্মিন্ দষালুঃ.ারুগি- 
কাঁভব | জধদদযাঙগুঃ জ্রাকপিকঃ ইত্যমরঃ | নম মুখ্যমুপেক্ষ্যা মুখ্য 

শরীয়ে কোছন্িলিবেশঃ তমাছ একান্তেতি। , মদ্বিপানাঁৎ মাঁদৃশালাহ 
বিবেকিনামেকাচ্তরিধুংসিস্ব বশ্যবিনাশিয়ু ডেখতিকেঘু পৃিব্যাদিভুতরি” 
ক্লারেছু পিছু, পরীরেন নাঁছা খলু অনপেক্ষৈর । আত্মা ত্বালক্সনবপণন 

ত্বাপেক্ষান্থ্ কথ্য তইতি বিশ্ব; ॥ ৫৭ ॥ সৌছার্দানহামলুমরপিষাউম্মীং 
ত্যাহ সম্থন্ধনিতি। সম্বন্ধ, সগ্যম্ আক্ারণমালাপঃ পূর্ৎ ক্টারণৎ 

ঘদ্য তমখুকর.| স্যাৰাভাঁধণমাবাপইত্যশরঃ | -স তাঁদবকু অন্ব্োৰ- 

নান্তে স্গতদো আবয়োর তো যাতঃ তাত্বতোকেতোঃ হে ভুতনাঁথা; 
নশ শিরাসুচর 1. এতেন তস্য মহত্ব স্ুচ়তি অতঞবর জন্বুদ্ষিনোমি- 
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ত্রসয মে প্রণঘং যাঁচঞাদ্ | প্রণধাঁত্দী বিশ্রস্তাঁচঞাঁত্রেমাণইত্যময় 
বিহন্তং নার্ঘটি ॥ ৫৮ তথেতি। তথেতি গীমুক্তবতে ছরযে জি 
ছায়। কপ সিংহে সুবর্ণে চ বর্ণে বিষে হরিং বিছুরিতি শা 
সদ্যস্তৎক্ষণে প্রতিউস্তাৎ প্রতিবন্ধাদ্বিমুক্কো বাঁহর্যস্য সদিলীপোমান্ত 

শল্তন্তযক্তাঁযুধঃ সন শ্বদেছম্ আমিষস্য মাংসস্য | পললং আ্বাযা 

গিষমিত্যমরঃ| পিগুং কবলনিব উপল অমর্পিতবাঁন্ ৭ এজ 
নির্মমত্বমুক্তম ॥ ৫১ ॥ তশ্মিক্সিতি। তল্মিম্ ক্ষণে উগ্রাং লিংহনিগাঃ 
মুৎপশ্যতঃ উতপ্রেক্ষমাণস্য তর্বযতোহ্বাত্মখস্য অধোমুখস্য | দা? 
দবাংউপ্যধোমুখইত্যমরঃ| প্রজানাং পাঁলবিতুঃ উপঘুর্ণপরিষ্ী দিডি 
নিপাঁতং। বিদ্যাঁধরাঁণাঁং দেবযোনিবিশেষাঁণাং হত্তৈুক্তা পুশরারি 
পপাঁত ॥৬০। উত্তিষ্টোতি । রাঁজা অমৃতশিবাঁচরতীতি অমৃতীয়া, 
নমূ তখ। উপমানাদাচারইতি ক্যাড ততঃ শাঁলচ। উশ্িতু 
পন্নং হে বম উত্তিষ্ঠ ইতি বচোনিশম্য শ্রত্বা উদ্থিতঃ সন । অঙ্কে 
শতৃপ্রত্যয়ঃ। অগ্রতো২গ্ডে এত্রবঃ ক্ষীরআবোৎভ্তি ষস্যাঃ সাও! 
ওত্ববিণীহ গাঁ স্বাং জননীমিব দদর্শ লিংহং ন দদর্শ ॥ ৬১। ড 
মিভি| বিশ্মিতমীশ্চর্যযং গতং কর্তৃরি কঃ | তং দিলীপং দেনুকবাচ। 
কিমিত্যব্রাহ ছে সাধে! মযা মাষাঁমুস্ভীব্য কপ্পধিত্বা পরীক্ষিতোইসি ৫. 
বিএভাবাঁৎ মঘি অন্তকো! যমোপি প্রহর্তৃং ন প্রভুর্দ সমর্থঃ জনে 

হিংআ ঘাঁতুকাঃ | শরাঁকর্ধাীতুকোহিংঅইত্যমরঃ | নমিকম্পীত্যাদিম 
রপ্রত্যয়ঃ। কিমুত ুষ্ঠ,ম প্রতবইতি যৌজ্যম্ | বলবৎ সুষ্ঠ কি 
সুভ প্বত্যতীব চ নির্ভরইভ্যমরঃ ॥ ৩২ ॥ ভক্ত্যেতি | হে পুত্র গুরে 

ভক্ত্যা মঘি অনুকল্পযা চ তে তুভ্যং প্রীতান্মি। ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত 
ব্যমিতি চতুর্থী । বরং নেবেত্যোবরণীষদ্ অর্ধস্। দেবাছুতে বাঃ 
শ্রেছে ভ্রিযু ক্লীবে মনাক প্রিয়ইত্যনরঃ | রশীষ স্বীকুক | তথা 
মাং কেবলানাঁং পৰসাং প্রস্মতিং কাঁরণং ন অবেছি মংবিদ্ধি কিন্ত এ" 
সন্নাংমাং-কাঁমান্ দোঁধীতি কাঁমছুঘা, তাঁমবেছি। সহঃ .কগ্ ঘ 
শ্চেভি কপ্ গ্রত্যযঃ ॥ ৬৩॥ ততইতি। ততো! মানিভার্থী সবহস্তার্জি 
ভোবীরইতি শব্দোষেন স এতেনাস্য দাঁতৃত্বং টদন্যরাহিক্যাৎ চো্ভং 
সরাঁজা হত্তে। সথাঁদীষ সন্ধায় অঞ্জনিং বন্ধেত্যর্থঃ বংশস্য বর্তার 
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বর্ভতঘিতাঁরম্ অতএব রদ্বুকুলণিতি প্রসিদ্ধিঃ | অনন্তকীর্তিৎ শ্থির- 
শলং তনযং সুদক্ষিণায়াং যযাঁচে.॥ ৩৪ ॥ সন্তাঁমেতি। সা পষাঁন্যনী 
[ীঃ সম্তানৎ কাঁমযতইতি সন্তাঁনকীমঃ কর্মণ্যণ্ তশ্যৈ রাঁজ্রে তথেতি 
ম্যতই্তি কামোঁবরঃ | কর্ার্থে ঘঞ্ প্রত্যয়ঃ | তং প্রতিশ্রুত্য 
|তিজ্ঞায় হে পুক্র মদীয়ং পষঃ পত্রপুটে পত্রনির্ষিতে পাত্রে ভুদ্ধ। উপ- 
জঙ্ষ। পিবেতি উপধুজেক্তি বা পাঠঃ তমাদিদেশ আঁ্ঞাপিতবতীঃ৬৪ 
হসস্যেতি। ছে মাতঃ বৎসস্য বতসপীতস্য শেষং বৎসপীতাঁবম্শিষ্ট- 

ত্যর্থঃ হোমএব অর্থস্তস্য বিধিরনুষ্ঠীনং তল শেষ হোমবশিষ 
ত্যর্থঃ তব উধ্সি ভবম্ ওধপ্যৎ ক্ষীরম্ | শরীরাবষবাচ্চেতি যৎ 
তায়ঃ| রক্ষিভাষাউর্বযাঃ ষষ্ঠাংশং যষ্ঠভাঁগমিব খষেরমুজ্ঞামধিগম্য 
পভোক্ভ,নিচ্ছামি ॥৬৬॥ ইখমিতি। ইণথং ক্ষিতীশেন বিজ্ঞাপিভা 

দ্য ধেনুঃ প্রীততরা! পুর্ব্বং শুশ্রীষষা প্রীতা সম্প্রত্যেনয়া বিজ্ঞাপ- 
য়া প্রীততরা অতিসম্ভষ্টা! বভূব তদশ্থিতা তেন দিলীপেনান্ষ্িতা টম- 

ৎ হিমবত্জন্বপ্ধিনঃ কুক্ষেঃ গুহাঁবাঁঃ সকাঁশাঁদশ্রমেণানাবাসেনাশ্রমং 
প্তাষষে আগতা চঞ ৬৭ ॥ তস্যাইতি। প্রসঙ্গেম্দুরিব মুখং বস্য স 
[পাণাৎ গুকর্দিলীপঃ প্রহর্ষচিটক্ুমুখিরাগানিভিরহুমিতমূন্হিতং ভল্যা 
ধনোঃ প্রসাঁদমনুগ্রহং প্রহর্ষচিট্ুরের জ্ঞীতত্বাঁৎ পুনকক্তষেব বাচ] 
রবে নিবেদ্য বিজ্তাপ্য পম্চাৎ্, প্রিয়াটিয় শশংস। কথিতটস্যেব ক- 
নং পুনকক্ষিঃ নচেহ তপ্ত কিন্তু চিট্ুঃ কথিতপ্রীযস্থাৎ পুনকক্ত- 
ঘব স্থিভযেতুযুতপ্রেক্ষণ ॥ ৬৮ ॥ সইতি। অনিন্দিভাত্বা অগহি্তি ্বভাঁবঃ 
তুস্ু বুসল্রঃ প্রেমবাঁন আন্বৎসল$ | বঙসীংসাভ্যাঁং কাঁমবলে ইতি 
চ্ প্রত্যয়ঃ। বশিষ্ঠেন কতা ত্যনুজ্ঞঃ কৃতানুমতি: স রাজা বৎজস্য 
[ত্য চাঁবশেষং পীতভুতাঁবশিশিষ্টং নন্দিন্যাঃ আ্তন্যৎ ক্ষীরং শুভ্রং ঘূর্তৃং 
|রিস্ছিন্নং যশইবাতিতৃষ্ঃ সন্ পপ ॥৩৯॥ প্রীতরিতি | বশী 

শিশ্ঠং প্রীতঃ বথোক্তন্য পুর্ববোক্তস্য ব্রতস্য গোসেবারপস্যাজ ভূত! 
| পারণা তমাঃ অন্তে প্রাস্থানিকৎ প্রস্থানকালে ভবং তত্কাঁলোচিত- 
নত্যর্থ,। কালাট্ঠঞ্রিতি ঠএ. প্রত্যয়ঃ | যথা কথঞ্চিৎ গুণব্ত্তাপি 
গলে বর্তনানাস্িত্রশুপ্রত্যযয় ইব্যতইতি রত্তিকাঁরঃ | ঈযতে আপ্তে 
[নেনেত্যযনং ব্ন্তায়নৎ শুভীবহ্মাঁশীর্বাদং প্রয়জ্য তেখ দল্পতী 



৪ রস্ুবংশে [তা 
স্বাং রাঁজধাঁনীহ পুরীং প্রতি গ্রস্থাপযামাঁল ॥৭৩॥ প্রদক্ষিণীকতোতি 
নৃপঃ হুতং তর্পিতং হুতমশ্বাতীতি হুতাশোহগ্সিঃ ফর্ণণ্যণ | ত্, 
মু্নেরনস্তরং প্রদক্ষিণানস্তরমিতার্থঃ অকথ্থতীঞ্চ সবহসাং থেক খা 
ক্ষিণীরত্য) প্রগতোদক্ষিণং প্রদক্ষিণং ভিঠদ,প্রভৃতীনি চেত্যবাধী, 
ভাঁবঃ ততঃ চিচঃ। অপ্রদক্ষিণং প্রদক্ষিণং জম্পদ্যমানং কৃত্বা। গা 

ক্ষিণীরুত্য . সন্ভির্মগলৈঃ .. প্রদক্ষিণাঁদি ভি্মজ নাঁচাঁরৈকদ গ্রতরঞরভার 
সম্ প্রতস্থে ৭১৪ আোত্রেতি। ধর্মাপত্ীসহিতঃ জহিষু্রতীদি 
দুঃখসছনশীলঃ স মৃপঃ শ্রোত্রাভিরাঁমধূনিমা কর্ণাহ্বীদকরস্মানেম জু 
দবাতঃ পাঁষাঁধাঁদিঞতিঘাঁতরহিতোঁইতএব স্ুখযতীতি জুখস্তেন রধে। 

ম্েম পূর্ণেন সফলেন মমোরথেনেব মা্গমর্ীনং যযৌ। মনোরধপন্ধ 
অনুদ্ঘাঁতঃ প্রতিবন্ধনিক্বত্তিঃ ॥৭২ তর্মিতি| অদর্শনেন প্রবাসনিমিত্বে 
নাহিতোঁৎসুকযৎ জনিতদর্শনোঁৎকণঠং প্রজার্থেন সন্তানার্থেন ব্রতেনদি, 
মেন কর্শিতং কুশীককতমঙ্গং যস্য তং নবোদয়ং নবাত্যুদযং একা 
তৃত্তিধশাপু বস্তির তিগৃ,ভির্সেব্রিরোষবীনাং নাথং সোঁমতির 
রাঁজাঁনং পপুঃ অত্যস্ছিয়া দদৃশুরিত্যর্থঃ। চক্দ্রপক্ষে অদর্শমং বম 
শ্ষবনিমিত্বং গ্রজার্থৎ লোকহিতার্থং ব্রতং দেবতীভ্যঃ কলাঁদাঁসনিষা! 
ভথ্চ লোম পপুরের্বাঃ পর্ষাঁষেণালুপুর্বশঃ ইতি ব্যাঁদঃ | উদয আবি' 
ভাঁবঃ অন্যৎ অমাঁনস্ 1৭৩ ॥ পুরদ্দরেতি | পুরঃ পুরীরসবরোঁণীং দা' 
রয়ডীতি পুরদ্দরঃ শক্ত | পুঃজর্বঘোর্ারিসহোরিতি খচপ্রতায়ঃ বা 

চংযমপুরন্দরেখ চেতি মুমাঁগিমোনিপাঁতিতঃ | তস্য শ্রীরির শ্রীর্যসা ॥ 
সনৃপঃ পৌট্ররতিনন্দামানঃ উৎপতাকমুক্ছিতরনজম্ | গতাঁকা বৈ" 

যন্তী স্যাঁৎ কেতনং ধজমক্ত্রিষামিত্যমরঃ| পু্রং প্রবিশ্য ভুজন্গেনে! 
সমাঁনসাঁরে তুল্যবলে | সাঁরোঁবলে স্থিরাঁংশে চ ম্যাষ্ে ক্রীবং বর 
ত্রিঘিত্যমরঃ | ভুজে ভূষো ভূমেধুরমাসসঞ্জ স্কাপিতবান ॥18| 
থেতি। অথ দ্যেঠঃ সুরবন্স্বস। দ্েখঃ ন্বর্গসুরবন্ত্নোঁরিতি হিঃ 

অত্রের্মহূর্ষেঃ নযনযোঃ সমুদ্থমুৎপন্নং নষনসমুণ্ধম | আতষ্চোগমা 

ইতি কপ্রতায়। জ্যোতিরিৰ চক্্রমিবেত্যর্থ:। খক্ষেখঃ স্যাদহি 
নেব্রপরন্থত ইতি হলাযুবঃ | চন্দ্রস্যাত্রিনেত্রোভিতত্বমুক্রং হরিবংশে। 
নেত্রীভাং বারি স্তআব দশধা দ্যোত্য়দ্দিশঃ | তদমর্ভবিধিন 1অষ্া দি 
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শাঁদেব্যা দধুত্তাদ1। সমেত্য ধাঁরযাঁমণন্র্নচ, তাঁঃ সমশরু,বন্ । অ 
গাত্যঃ সহটসবাথ দিশৃভ্যোশর্তঃপ্রভান্বিতঃ| পপাঁত ভাঁসষন লো- 
গন্ শীতাংশুঃ সর্ব্ভাঁবনইতি। সুরসরিদীঙ্গা বিনা নিষ্ঠ্যুতৎ বি- 
ক্ষগুম্। ছোঁঃ শৃডন্ুনাসিকে চেত্যনেন নিপুর্বাৎ ীবতের্বকারস্য 
টট। ু কননতাস্তনিষ্ঠ যতাবিদ্বক্ষিপ্তেরিতাঁঃ সমাইত্যমরঃ | এশহ তেজঃ 
$ন্দমিব | অত্র রামাঁবণমূ ( তে গত্বা পর্বতৎ রাম উকলাসং ধাতুম- 

শুতম্ | অস্মিং নিঘোঁজক্বামান্ুঃ পুত্রার্থং অর্বদেবতাঃ | দেবকার্থ্য- 

মাদং দেব সমাঁথৎস্য ছুতাঁশন | টশলপুত্র্যাৎ মহাঁতেজো শঙ্গাঘাং 
তজউৎস্যজ | দেবতাঁনাঁং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামভ্যেত্য পাঁবকঃ | গর্ভ 

বরধ উব দেবি দেবতাঁনাঁমিদৎ শ্রিয়ম্ | ইত্যেতদ্বচলহ শ্রত্বা দিব্যৎ 

পপমধারযৎ্ড। জ তস্যা মহিমাঁৎ দুষ্ট সমন্তাঁদবকীর্য্য চ। সমন্ততত্ত 
'তাঁং দেবীমভ্যসিঞ্চত পাঁবকঃ। অর্বআোতাঁহৎনি পুর্ণানি গজায়া রদ্থুন- 
ন্দনেতি! রাজী সুদক্ষিণা নরপতের্দিলীপস্য কুলভূটিত্য সন্ত তিলক্ষ- 
খায় শুকভিরমহতির্গোকপাঁলানামনুভাঁতৈস্তেজোভিরভিনিবিষ্টমন্তু্র- 
বিষটং গর্ভমাধত্ দধাঁবিত্যর্থঃ | অত্র মনুঃ । অস্টীনাঁং লোঁকপাঁলাঁনাং 
বপুর্দারবতে নৃপইতি। অত্রাথস্তেত্যনেন স্রীকর্তৃকধীরণমান্ত্মুচ্যতে 

তথা মন্ত্রে চ দৃশ্যতে। যথেঘং পৃথিবী মহা,াঁনগমাঁধেছি দশমে . 

মাঁসি স্তয়ে ইত্যাশ্বলাযনানাঁং সীমস্তবমজ্রে জ্রীব্যাপ্রারধারণ আঁধাঁনদ- 

শব্দপ্রয়োগদর্শলাদিতি। মাঁলিনীরপ্ভমেতত্ ততনুক্তৎ ননমযষযুতেষং 

মালিনী ভোগিলোঁটিরিতি লক্ষণ ॥ ৭৫ ॥ 

ইত ভ্রীমহাঁসহোঁপাধ্যার়কোলীচলমল্লিবাথস্রিবিরচিতাঁয়হ 

রত্মুবংশটীকাঁয়াঁং দঞ্জীবনীসমাধ্যায়াঁৎ দ্বিতীয়ঃ সর্থঃ| 



তৃতীয়ঃ সর্গ | 
পট ৮ সস্পিস্পিসি উ সপার্পিসি পপিস্পীর্পাশিাি পা 

উপাঁধিগম্যোপ্যনুপাধিশম্যঃ সমাবলে|ক্যোপ্যসমাঁবলোকাঃ| ভবে, 
পিধোঁধডুদভবঃ শিবোহ্বিং জগত্যপাঁষাঁদপি নঃ স পাঁযাঁৎ। রী 
গর্ভমাধত্বেত্যুক্তং জন্প্রতি গর্ভলক্ষণাঁনি বর্ণবিতুৎ পরস্তেঠিতি। অথেতি। 
অথ গর্ভধারণাঁনন্তরং স্বদক্ষিণা উপস্থিতোঁদযং প্রাপ্তকাঁলং তর্তদির্ী 
পদ্য ঈপ্মিতৎ মনোরথং। ভাবে ভ্ঃ| সধীজনস্যোদ্বীক্ষণাঁনাং 
দৃধীনাৎ কৌঁমুরীমুখং চক্্িকাপ্রাছুর্ভাবম্। বদ্বা কৌঁমুপী নাঁম দীপোং- 
সবতিখিঃ তছুক্তং ভবিষ্যোত্তরে কে মোদস্তে জনা যস্যাঁং তেনা্মে 
কোৌঁমুদী মতেতি। তস্যামুখং প্রারস্তম্ অতএব কেচিৎ কেমুদীম- 
মিতি পাঁঠং পঠন্তি। ইস্ষাকুকুলস্য সম্ততৈরবিচ্ছেদক্য লিদানং মূদ- 
কারণদ্। নিদানস্াদিকারণমিতামরঃ| এবংবিধং দেখু লক্ষণ 
গর্ভচি্ং বক্ষযমাঁণং দধে। স্বহৃদয়েন গর্ভহদয়েন ট দ্বিহৃদয়া গর্চি 
গীধথাহ বাহবটঃ মাঁভৃজন্যন্য হৃদয়ং মাতুশ্চ হৃদয়থ্ তৎ। সন 
তেন গরভিপ্যাঃ শেঠং অদ্ধাভিমাননমিতি| তৎসন্বদ্ধিত্বান্টার্ভোদে 
ঘর্দমিত্যু্যতে সনু তদ্যোগাৎ দৌঁ্দিনীতি তুক্তং সংগ্রহে দি 
দয়াং দারীং দৌঁছর্দিনীমাচক্ষতইতি। অত্র দেখদলক্ষণসোপিত, 
ত্বেন কৌমুদীমুখত্বেন চ নিরূপণ রূপকাঁলঙ্কাঁরঃ। অন্মিন্ সর্গে 
বংশস্থং বত্তং জতো তু'বংশস্থমুদীরিতৎ জরাবিতি লক্ষপাঁৎ ॥ ১। ঈ. 
শ্রহি ক্ষামতাখ্যং গর্ভলক্ষণং বর্ণঘতি শরীরেতি। শরীরস্য সাদাং 
কার্শযাদসমগ্রভৃষণা পরিমিতাভরণা লোঁধুপুষ্পেণে পাণু,না মুখেনো- 
পলক্ষিততা সা সুদক্ষিখা বিচেয়া মৃগযাস্তারকা যস্যাঁং সা তথোঁক্তা বির 
নক্ষত্রেত্র্থঃ তক্গপ্রকাশেনাম্পকান্তিনা শশিনোপলক্ষিতা ঈষদমমা- 
গুপ্রভাতাুপ্রভাঁতকণ্পা এরভাতারীষদৃমেতার্থ; | তসিলাঁদিঘাকিত্বন 
ইতি এঁভাতশদস্য পুংবভভাঁবঃ | শর্বরীরাত্রিকিবালক্ষাত | শরীরসাদাি 
গর্ভলক্ষণমাঁহ বাহরটঃ; ক্ষামত। .গরিমা কুক্ষেসুচ্ছা ইর্পিররোচকদ্। 



সর্গঃ ] রঘুবংশে ৩৭ 
প্রসেকঃ সদনং রোঁমরাজ্যাঃ প্রকাশনমিতি ॥ ২ ॥ তরিতি। ক্ষি- 

রহুনি মৃৎ্সুরেভি * মৃদা সুগন্ধি তস্যা আননং তদাঁননৎ সুদ- 
রামুখস্ উপাত্রায় তৃত্তিং ন আঁষযেখ| কঃ কমিব শুচিব্যপাঁয়ে 
পীম্মাবসাঁনে | শুচিঃ শুদ্ধেহগ্ুপহতে শৃক্গারাষাঁযোঃ সিতে। গ্রী- 
শষ ছুতবহ্থেহপি জ্যাঁছুপধাঁশুদ্ধমত্ত্রিণীতি বিশ্বঃ | পষৌমুচাং মেঘাঁ- 
দাং পৃষতরবিন্দিভিং, । পৃষস্তিবিন্দুপৃষতাঁইত্যমরঃ | জিক্তমুক্ষিতং বন- 
াজ্য।ঃ পলুলমুপাত্রাধ করী গজইব। অত্র করিবনরাজিপলুলানাঁৎ কাস্ত- 
চাসিনীবদনসমাধিরনুসন্ধেয়ঃ | গর্ভিণীনাঁ মৃদ্তক্ষণং লোকপ্রসিদ্ধমেব। 
গতেন দোহদাখ্যৎ গর্ভলক্ষণমুচ্যতে ॥৩॥ দোঁহদলক্ষণে মৃত্তক্ষণে হে-, 

ন্তরমুতপ্রেক্ষতে দিবশিতি। হি বন্মাৎ দিগস্তাবিশ্রীন্তরথম্চত্রবর্ত 
স্যাঃ সতম্তৎসতো মকত্বানিজ্্রঃ | ইক্দ্রোমকত্বান্ মঘবেত্যমরঃ | 
দিবং স্বর্গনিব ভূবৎ ভোক্ষ্যতে | ভূজোনবনইত্যাঁত্বনেপদম। অতঃ 
প্রথমৎ সা সুদক্ষিণা তথা বিধে ভুবিকাঁরে মৃদ্ধরপে অভিলব্যতইত্যাভি- . 
সাঁষোঁভোগ্যবস্ত তনল্মিন্। কন্মাণি ঘঞ্ প্রত্যযঃ | রস্যন্তে স্বাঁদ্যন্তে 
ইতি রসাঁঃ ভোঁগ্যার্থাঃ অন্যে চ তে রসাঁশ্চ তান বিলঙধ্য বিহাঁষ মন্দো- 
বন্ধ নিদধাবিত্যর্থঃ| দোঁহদহেতুকস্য মৃত্তক্ষণস্য পুত্রভুভোগস্ছ- 
চনার্থত্বমুৎ্প্রেক্ষতে ॥ ৪ ॥ নেতি। মগধস্য রাঁজ্ছোহপত্যং জ্ত্রী মাগধী 

সুদক্ষিণা। দ্ব্যঞ্মগধকলিজশুরমসাঁদণ ইত্যণ প্রত্যযঃ | হ্যা কিঞ্িৎ 
কিমপি ঈপ্লিতমিষং মে মহৎ ন শংসতি নাঁচফে কেযু বস্তুষু স্পাঙা- 
বভীত্যন্থবেলমন্ুক্ষণমাদৃতঃ আঁদৃতবাঁন কর্তরি ক্তঃ। আঁদৃতে! সাঁদ- 
রার্চিতাঁবিত্যমরঃ | প্রিষাঁাঃ খীঃ সহচরীঃ উত্তরকোঁশলেশ্বরোদি- 
লীপঃ পৃচ্ছতিন্ম পপ্রচ্ছ। লউন্মে ইত্যনেন ভূতাঁর্থে লট চ। জখীনাঁং 
বিশরস্তভূশিত্বাদিতি ডাঁবঃ ৫8 উপেত্যেতি। দোঁহদং শর্ভিনীম- 
নোঁরথঃ | দৌঁহাদং দেখহ্বদং শ্রদ্ধা লাঁলসঞ্চ সং ম্মৃতশিতি হুলাঁখুধ£। 
সা স্বদ্ক্ষিণা দোহদেন গর্ভিণীমনোরথেন ছুঃখশীলতাঁৎ জুঃখন্যভাঁব- 
তাঁমুপেত্য প্রাপ্য বদ্বস্ত বত্রে আচকাঁজ্ষ তদাঁহতমানীতং -ভর্রেতি 
শেষঃ অপশ্যদেব অলভতেত্যর্থঃ | কুতঃ হি ষন্মাদস্য ভূপতেঃ ত্রিদি- 
বেপি স্বর্গেপি ইটং বন্ত অনাদাঁদাম্ অনবাপ্যৎ নাঁভুৎ্। কিং যা্- 

এযা নেত্যাই অধিজ্যাধ্বনইতি | নি বীরপত্রীনামলত্যং নাঁম কিছিনদ- 
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স্তীতি ভাঁবঃ | অত্র বাঁহ্বটঃ। যাদুশোভাবিদাহোস্তে শদধাচ লিখি 
ত্বিকেতি। এতচ্চ পড়ীমনোরথপুরণাকরণে' দৃষউদোঁষসম্তবাঁৎ টু 
রাজ্ঞঃ প্রীতিলেখল্যাঁৎ, তছুক্তং দেখমপ্যহিতং তস্য হিতাঁষ হিতমন্গ, 
কম। শ্রদ্ধাবিঘাঁতে গর্ভস্য বিক্কৃতিশ্চ্যতিরের বা। অন্যত্র চ দো, 

জ্যাপ্রদানেন গর্ভোদোষমবাঁপু,বাঁদিতি ॥৩॥ ক্রমেণেতি। সা মু, 

ক্ষিণ! ভ্রমেণ দোঁহদব্যথাঁঞ্ধ। নি্তী্য্য প্রচীষমাঁনারযবা পুষ্যমাণাঁবধ 
সতী পুরাঁণপত্রাণামপগমান্নাশীদনত্তরং সন্বদ্ধাঃ সঞ্জাতাঁঃ প্রত গ্রত্বা 
মনৌজ্ঞাঃ পল্পবাঁষস্যাঃ সা লতেব ররাঁজ ॥ ৭ ॥ লক্ষণীত্তরং বর্ণঘড়ি 
দিনেঘিতি| দিনেযু, দোছদদিবসেষু গচ্ছৎ্সু নিতান্তপীবরমতি 
স্থুলম্ আ সমন্তাক্লীলে মুখে চুঢুকে যস্য তৎ তদীয়ং সনদধয়ং ভর 
রভিলীনযৌরভিব্যাপ্তযোও সুজাঁতিযোঃ জুন্দরযোঁঃ পঙ্কজকৌযযোঁ 
পদ্মঘুকুলষোঁঃ শরিয়ং তিরশ্চকাঁর। অত্র বাহরটঃ অজেষ্টতা তরে 

পীনেধ শ্বেতাত্তো কষ্চচুচৃকাঁবিতি 1৮ ॥ নিধানেতি | নৃপঃ অমর্বা 
আপন্নসস্বাৎ গ্ভি শীমিত্যর্থঃ | আঁপন্নসত্বা! স্যাপ্ষূর্বিণান্তরকীচ 

শার্ভিণীত্যমরঃ | মহিষীৎ নির্ধানং নিধিরগর্ভে যস্যাস্তাঁং সাঁশরার 

সমুক্রবননাঁৎ ভূমিমিবেত্যর্থঃ | ভূতঘাঁতী রত্বগর্ভা বিপুল! সাঁগরানবরেডি 
কোঁষঃ| অভ্যন্তরে লীনঃ পাঁবকোস্যাস্তাঁং শমীমিব | শমীতরে 
বন্ধিরস্তীত্যত্র লিঙ্গং শশীগর্ভীদগ্িং জন্যতীতি | তন্তঃসলিলামন্ত 
জলাঁৎ সরম্যতীং নদ্রীমিব অমন্যত| এতেন গর্ভল্য ভাগ্যবত্বৃতেজবি- 
ত্বপাবনত্বাঁনি বিবক্ষিতানি !৯॥ প্রিষেতি। ধীরঃ জ রাজা প্রিযার্ 
মনুরাণস্য স্নেহস্য মনসঃ সমুন্নতেরোঁদার্য্যস্য ভূজেন ভুজবলেন করে 
বার্ডিতাঁনাং নতু, বাঁণিজ্যাদিনা দিগস্তেযু সম্পদাঁং ধতেঃ পুতোদে 
তবিষ্যতীতি সন্তোঁষস্য চ। ধতির্যোগান্তরে ৈর্ঘ্যে ধারণাঁধরতুড়ি 
স্বিতি বিশ্বঃ | সদ্দশীরনুরূপাঁঃ পুধান্ ্যতেখনেনেতি পুংসবনং 
তদাদির্যাসাং তাঁঃ ক্রিয়াঃ বথা ক্রম ক্রমমনতিক্রম্য ব্যথত্ত কৃতবাদ্। 
আঁপদিশব্দেন অনবলোভনসীমন্তোন্নষনেধ গৃহোতে | অত্র মাসি দ্বিতীয 

তৃতীবে বা পুংসবনং যদাঁহ। পুংসানক্ষত্রেণ চক্মাধুক্তঃ জ্যাদিতি 
পায়ন্করঃ| চতুর্থেঘনবলোভনমিত্যাশ্বলাষনঃ | যষ্ঠেটমে বা নী 
স্তুইতি যাঁজবনূক্যঃ ॥ ১০॥ লুরেক্মাত্রেতি। ঘৃহাগতোনৃপঃ সুরে 
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শা লোকপাঁলাাঁৎ 'সীত্রাভিরংইশরাশ্রিতস্যানুপ্রবিউস্য গর্ভদ্য 
[রবাঁৎ প্রবত্তেন মুক্তাসনযা আসর্মাছুশ্খিতযেত্যর্থ । উপচারস্যা 
াবঞলিকরণে খিক্সহত্তযা পারিপ্বনেত্রযা তরলাক্ষ্যা। চঞ্চলং 

ঞব পারিপ্রবপরিপ্লীবে ইত্যমরঃ | তযা! বুদেক্ষিণযা ননন্দ। 
মাত্রাশ্িতেত্যত্র মঙ্গুঃ অষ্টাভিশ্চ মুরেক্দ্রাণাঁং মাত্রাতি- 

র্মিতো নৃপ ইতি ॥ ১১৪ কুমারেতি | অথ কুমারভৃত্যা বাঁলটি- 
সা | অৎজ্ঞাঁয়াং সমজনিষনেত্যাঁদিনা কপ । তস্যাৎ কুশউলঃ 
তিতিঃ( কৃতী কুশল ইত্যমরঃ | আপ্ত্থিতর্ভিবগূ ভিত্রতদ্যঃ | 
ষখৈদেযা চিকিৎসক ইত্যমরঃ | গর্ভস্য ভর্্মাণি তরণে' / ভরণে 
ষণে ভর্ম্ম ইতি হৈমঃ | ভূতির্ভর্ম ইতি শাশ্বত: | ভূঞ্ঞো মিচ 
ত্যয়ঃ | অনুষ্টিতে তে সতি কাঁলে দশমে মাসি অনাত্র প্রীক্সাবসাঁনে 
নরস্য গর্ভমোচনস্যোন্ুখীমাসন্নপ্রসবামিত্যর্থঃ ॥ জ্যাছুৎপাঁদে 
'ল পুষ্পে এসবো গর্ভমোঁচনইত্যমরঃ | প্রিয়াঁৎ ভার্ধ্যাস্, অভ্রীণ্যস্যাঃ 
গাঁতান্যভ্রিতা তাঁম্। তদস্য সঞ্জাতৎ তাঁরকাদিভ্য ইতজিতীতচ্- 
ত্যয়ঃ। দিবমিৰ পতির্ভর্তী এরতীতঃ হৃষ্টঃ সন্ | খ্যতে হৃঞ্টে 
তীত ইত্যমরঃ | দদর্্ দৃষ্বাঁন। গর্ভকর্মণীতি পাঁঠে গর্ভাধাঁল- 
তীতাঁবৌচিত্যভঙ্গহ ॥ ১২ গ্রতহরিতি। ততঃ শচ্যা ইক্দ্রাণ্যা 
11 পুলোমজা শচীক্দ্রাণীত্যমরঃ | সা জুদক্ষিণা সমষে প্রস্থতি- 

লে সতি দশমে মাসীত্যর্থঃ | দশনে মাসি জায়তে ইতি 
£ ।  উচ্দসংঅট্যকচ্চনং স্ত্ত্স্থাঁন গৈরস্ক্য্যগৈরনস্তমি ততঃ 

গশ্চিদ্ঘথাসম্ভবং পঞ্চভিগ্রুহৈঃ ক্মুচিতা ভাঁগ্যসম্পন ষস্য তং পুত্র 
পি প্রভাবমস্ত্রোৎসাহাত্বকাঁনি সাধনান্যুৎপাঁদকাঁনি বস্যাঃ সা ত্রিসাঁ- 

1 শক্তিঃ | শক্তষ্ডিআঃ প্রভাবোঁৎসাহ্মন্ত্রজাইত্যমরঃ | অক্ষষ- 
শিব অন্মত। বৃড্-প্রীণিগর্তবিমোচনইত্যাত্মনেপদিযু পঠ্যতে 
মাদ্বাতোঁঃ কর্তরি লঙ | অভ্রেদমনুসদ্ষেষম্ অজরৃষভমৃশীক্গনা- 
দীরা ঝযবণিজে+ চ দিবাকরাপিতুঙ্গাঃ । দশশিখিমনুযুক্তিথীপ্ঞ্ি- 
ংশৈ জ্িনবকিংশতিভিশ্চ ভেঙশ্বনীচাইতি | শূর্ষ্যাদীনাঁৎ সপ্তানাঁহ, 
হাণাং মেবরৃষভাঁদঘে! রাঁশষঃ আেৌঁকোক্তব্রমবিশিষ্টাঃ উদ্চস্থানালি 
তুঙ্গাপেন্ষথা অপ্তণস্থানামি চ নীচাঁলি তত্রোক্ষেষষপি দশমাযোঁ- 

চি 



খনি সঞ্জীবনী টীকা। | [৩ 

রাশিত্রিংশাঁহশাঃ যথীক্রমম্,উক্ষেমু পরমেইক্ঞা নীচে পরমনীগী 
জাঁতকষ্পোকার্থঃ | অত্রাংশক্্িংশোভাগঃ ষথাহ নাঁরদঃ ভ্রিংশডাগ 
আ্বকং লগ্নমিতি | হ্র্ধ্যএত্যানভিএ্রহাঁপাঁমস্তমযে! মাম তছুক্তং দূ 

জাঁতকে রবিগাঁস্তমযোবোগোবিযোগত্ভ্দযোভবেদিতি | তে চ থে 
চ্চস্থাঃ ফলন্তি নাম্তগা নাঁপ্পি নীচগ!ঃ তছুক্তং রাঁজমৃগীঙ্কে স্বোট 
পুর্ণং স্বর্ষকেহ্ঘং সুঘত্তে পাদং দ্বিডভেহণ্পং শুভং খেচরেকজ্ঃ| মী 
স্থাধী নাস্তগো বান কিবিতৎ পাঁদৎ হ্্যানং স্বত্রিকোণে দদাভী 
তদিদমাঁহু কবিঃ উচ্চদংস্থৈরস্র্য্যটগরিতি চ| এবং সরতি যস্য জা 
কালে পঞ্চপ্রভৃতষো গ্রহাঁঃ স্বোচ্চস্থাঃ সএব তুঙ্গে! ভবতি তদুক্তং 
স্ছীষে উত্রফ্টীঃ ভ্ত্রীনুথিনঃ প্রক্কৃষটকার্য্যাঁরাঁজপ্রতিরূপকাঁশ্চ। বাজান 
একদ্িত্রিচতুর্ভির্জীয়ত্তবেংতঃ পরং দিব্যাইতি তদিদমাহ গঞ্চনি 

রিতি ॥ ১৩॥ দিশইতি। ততক্ষণং তন্মিন ক্ষণে । কালাধবনোর 
স্তসংযোগে দ্বিতীয়া । দিশঃ এসেছুঃ এসনা বভূরুঃ মকতো| বাতি 

সুখ মনৌহর! ববুঃ | অগ্িঃ প্রদক্ষিণার্টিঃ সন্ হবিরাঁদদে স্ীচৰা 
ইত্থৎ সর্ব্বং শুভশংসি শুভম্মচকং বভুব। তথাঁহি তাদৃশাং রঘুণরন 

রাঁণাং ভবে! জম্ম লোকাঁভ্যুদাঁষ ভবতীতি শেষঃ ততো! দেবা সব 
অন্তষ্টাইত্যর্থ: ॥ ১৪ ॥ অরিষ্টেতি। অরিষ্টং স্থাতিকাঁঠৃহমিত্মর 
অরিষ্টে স্থাতিকাৃহে শয্যাঁং তপ্পং পরিতোঁইভিতঃ | পরিতঃমম্য 
নিকষাহাপ্রতিযৌগেষু দৃশ্যতে ইতি দ্বিতীষা। বিসারিণা সুজন 
শোঁভনৌৎুপত্বেঃ | জনুর্জননজন্বানি জনিকত্পত্তিকস্ভবইত্যর়। 

তস্য শিশোর্শিজেন নৈসর্খিকেণ তেজসা সহসা হতত্তিষঃ ক্ষীণকান্তযো 
'নিশীথনীপ1ঃ অর্দরাত্রপ্রদীপ্পাঃ | বাত্রাহাহাঃ পুংসি | আছ 
নিশীথে দাবিত্যমরঃ| আলেখ্যসমর্পিতাঁঃ চিত্রার্পিতাইৰ বু 
নিশীথশবে দীপানাং প্রভাখিক্যসস্তাঁবনার্থঃ |১৯৫॥ জলাষেতি। ভূগ্। 
দি্লীপদ্য অমৃতসন্মিতাক্ষরমমৃতমমাঁনাক্ষরম্ | অ্রপনদসংগি 
ইত্যাঁহ দণ্ডী। কুমাঁরজন্ম পুত্রোঁৎ্পত্তিং শংসতে কথযতে শদধা 

চরাঁয় অন্তঃপুরচারিণে জনাঁষ ত্রষমেবাঁদেষমাসীৎ কিস্তৃুৎ শশিএঃ 
মুজ্্রলং ছত্রম্ উভে চাঁমরে চ | স্ত্রাদীনাঁং রাজ্ঞঃ প্রধান 

| জাবঃ | ৯৬৪ নিবাতেতি | : নিবাঁতৌনির্ধ্বাতগ্রদেশঃ | -মিবা্ 
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শ্রযাঁবাতোঁ . ইত্যমরঃ | “তত্র ষৎ পন্মং তন্ৎ স্তিমিতেন নিষ্পন্দেন- 

চ্যা নেত্রেণ কান্তৎ সুম্টরং সুতাননং পুভ্রযুখং পিবতস্তৃষ্থষা পশ্যতোঁ-- 
গস গুঁকুকৎকটঃ প্রহর: কর্তা ইন্দুনর্শনাদৃপ্ডকর্্হোদগেঃ পুরোঁজলেখ- 
ইব আ্মিনি শরীরে ন পরবভুব স্থাতুৎ ন শশাঁক অন্তর্ন মাতি ল্মেতি 
বৎ নহাপ্পাঁধাঁরে অধিক মীযতই'তি ভাঁবঃ | বদ্ধা হর্যআঁতানি-স্বশ্যিন 
ঘষে ন প্রবভূব আত্মানং নিষন্তং ন শশাঁক কিন্ত বহির্পশির্জগী- 
ত্র্থঃ ॥ ১৭॥ সইতি! স দিলীপস্ুন্* তপন্ষিনা পুরোঁধসা পুরো- 
তন। প্ুরোধাস্ত পুরোঁছিতইত্যমরঃ ৷ বশিষ্ঠেন তপস্থিত্বাত্ি- 
তং কর্ম জবীর্ধ্যং জ্যাঁদিতি ভাঁবঃ | তপোঁবনাঁদেত্য আগত্য 

[থিলে সমগ্র জাঁতকর্মাণি জাঁতস্য কর্তব্যসংক্কীরবিশেষে কৃতে সতি 
যুক্তঃ সংস্কাঁরঃ শাঁণোলেখনাঁদির্ধস্য .স তথোক্তঃ আঁকরোত্ভবঃ 

নিপ্রভবঃ ৷ খনিঃ জ্ত্িষামাঁকরঃ জ্যাঁদিত্যমরঃ | মণিরিবাধিকং বভেধ 
শিষ্ঠমন্ত্রপ্রভাবাত্তেজিষ্ঠোহভূদিত্যর্থং | অত্রমলঃ পঁডু ভিবর্দানাঁৎ 
ংসোঁজাতকর্্ বিধীযতইতি ॥ ১৮ ॥ সুখশবাইতি। সুখঃ জুখকরও 
বঃ শ্রবণ যেষাঁং তে সুখশ্রবাঁঃ শ্রতিসুখাইত্যর্থঃ মঙ্গলতৃর্ধ্যনিন্যনা 
্ললবাদ্যধনষো বাঁরযোঁধিতাঁং বেশ্যাঁনাঁম্ | বাঁরজ্ত্রী গণিক1 বেশ্যা 
পাঁজীবেত্যমরঃ | প্রমোদনৃটত্যঃ হর্ষনর্তটনঃ সহ মাঁগধীপতে- 
লীপস্য সম্মমি কেবলং ঘৃহএব ন ব্যজস্তস্ত কিন্তু দ্যেখুরোঁকো যেষাঁং 
দিবেঠেকসোঁদেবাঁঃ | পৃষোদরাদিত্বাৎ সাঁধুঃ। তেযাঁং'পথি আঁকাঁ- 
পি ব্যজস্তন্ত।' তল্য.দেবাঁংশত্বাঁৎ দেবোপকারিত্বাঁচ্চ দেবছুন্দুভ- 
পি নেছুরিতি ভাঁবঃ ॥ ১৯1 নেতি | রক্ষিতুঃ সম্যকৃপাঁলনশীঙস্য 
দিলীপস্য অতএব চৌরাঁদ্যভাঁবাঁৎ সংষতো বদ্ধো ন বড়ুৰ মাঁভূু 

₹ তেনাঁতআ'ঁহ বিসর্জযেদিতি / সুতজন্বনা হর্ষিতত্তোষিতঃ সন সঃ 
ং বদ্ধং বিসর্জযেদ্বিমৌচষে্। কিন্ত সরাঁজ] তদা পিতৃণীম্ খণাঁভি- 

ৎ কেবলমেকং যথা তথা স্ববমেব একএবেত্যর্থঃ | কেবলঃ 
ধস্মএকশ্চ কেবলম্চীবধীরিতইতি শাশ্বত:  মুযুচৈ ॥ কর্পকর্তি 
ঈট। স্যষমেব মুক্ত ইত্যর্থঃ | অস্মিক্ষ্থে এষ বা অনৃণো ষঃ পুত্রীতি 
ফতিঃ পমাশয্- ৪২০1. আতন্যেতি। অর্থাবিৎ শব্দার্থততঃ  পার্থিবহ 

টব শবলোদিলীপঃ $অধমর্ভকো বাঁসকঃ, আটতস্য শাঙ্রস্যান্তৎ পাঁরৎ 



ঠহ - সঙ্ভাবপা প্লকা। : ৩৭! 
মাঁফাৎ তথা যু্ধি পরেখাঁং শাক্রুণাঁৎ অন্তৎ পার বাযাহ, দাতুং সম 
দিত্যর্থঃ। শকিপিঙ্চেতি শককার্থে বিজ 4: ইতি হেতোর্াদ 
অধিবহিলসিতারথা ইতি লিধীতোঁ পরমা খরথম্থবিত্বীষনে্ষযাে 
আস্মসস্তবং পুত্রং নামা রখুং চকার | নভিববংহোর্বলৌপনে 
প্রত্যবে বামূললঘ্জমলগ,জীনাং বাঁলোরত্বমাপদ্যতে ইতি বৈকপ্পি 
রেফাঁদেশে রঘুসসিতি রূপং সিদ্ধম্ | অত্র শঙ্খঃ ম্পেখচে তু বাই 
্রান্তে নাঁমকরর্দ বিধীবন্তে ইতি ॥ ২৯৭৫ : গিতুরিতি | স রঘুঃ মাঃ 
সম্পদ: থুর্ণলক্ণীকস্য পিতুর্দিদীপস্য এত্বাৎ শুটভর্দনোহটৈঃ শরীর 
বযবৈঃ হরিদশ্মদীবিতেঃ দূর্ঘ্যরশ্ৰেঃ | ভান্বদ্থিবন্যৎজপ্াশ্বহরিদদে 
ফরম্মযইত্যমরঃ |- অনুএবেশাদ্বালচজ্জমাইর দিনেদিনে প্রতিদিম্ 

নিত্যকীপ্লযোরিতি দ্বর্বচনম্ | বদ্ধিং পুপোঁষ। অত্র বরাহসংহি্ 
বচনং সাললমযে শশিনি রবেদর্শধিতযোমৃদ্ফিতাত্তমৌনৈশম | ক্ষণ 
মস্তি দর্পগোদরনিছিতাবব মন্দিরস্যাস্তরিতি ॥ ২২ ॥ উমেতি। উণ 
বযাঙ্কে -পার্বভীরষভব্বজে শরজন্থানা কার্তিকেষেন | কার্তিবেধে 
মহাসেনঃ আরজন্মা ষড়ীননইতামরঃ | যথা ননন্দতুঃ 'শশভীপুরদ্ 
জয়ন্তেন পাঁকশীসনিনা | জয়ন্তঃ পাঁকশাঁসনিরিত্যমরঃ | যথা চা 
তুঃ তথা ততসমৌ তাত্যাঁম্ উমারযাঙ্কাভ্যাং শচীপুরদদরাভাঃ 
সমেধ সমানে জা মাঁগধী নৃপম্চ তৎসদৃশেন তাভ্যাং কুমারজযন্তরীভা। 
সঙ্ৃশেন স্মতেন ননন্দতুঃ | মাঁগধী' প্রাক ব্যাখ্যাঁতা ॥ ২৩॥ রা 
জেতি। রথাঁজনান্সরী চ রথাঁঙগনামা চ রথাক্ষনদামাঁনে চক্ত্রবাকে। 
পুয়ান্, জ্িফেভ্যেকশেষঃ | তযোরিৰ তযোর্দস্পত্যোর্ভাববন্ধদ 
হৃদয়াকর্ষকং পরজ্পরা শ্রয়ম্ অন্যোন্যবিষয়ং যৎ প্রেম বডুৰ তৎ এবে 
কেবলেন তাত্যামন্যেন বা।. একে মুখ্যান্যকেবলাইত্যমরঃ | বুজে 
বিভক্তমপি কুতবিভাগমপি পরস্পরস্যোপরি পর্যযচীষত বরধে। বর্ণ 
কর্তরি লিট. | অক্কত্রিমত্বাঁৎ ক্বষমেব উপচিতমিত্যর্থঃ। ঘদেকাধার 
বন্ত তদাধারদ্বষে বিভজ্যমাঁনং হীযতে অত্র তু তষোঁঃ প্রাগেটিবকর্তৃ্ 
মেকৈকবিষয় প্রেম জশ্প্রতি স্বিভীয়বিষষলীভেখপি মাহীযত প্ত্যু্ে 
গচিতমেবাডুদিতি - ভাঁরঃ | ২৪৪ - উকাঁচেতি |. সোহডরকিঃ শিতঃ। 

পোজ, নিিরিনারির শাঁৰকঃ বসির । ধারা 



৷ সর্গঃ | রঘুবংশে ... ৪৩ 

পমীত্রা। ধাত্রী অনন্যামলকী বস্ুমত্যুপমাতৃত্ষিতি বিশ্বঃ| প্রথম” 
দাত উপদিষৎ বচঃ উবাঁচ তদীযাঁম্.অঙ্জ.লিম্ অবলম্থ্য যযেখ চ 
পিপাতস্য শিক্ষযা 'উপদেশেন নআোহভূচ্চ ইতি যহ তেন পিতুঃ 
ৎ ততমি॥ ২৫৪ তমিতি | শরীরযোগজৈঃ ্ুখৈঃ ত্বচি ত্বশি- 
[যে অমৃতং নিষিঞচন্ত্রং বর্ষস্তামিব তং পুত্রমূ অস্কম্ আরোঁপ্য মুদাঁবি- 
বাঁৎ উপান্তষোঃ প্রান্তযোঁঃ সম্পীলিতলোঁচনঃ সম নৃপঃ চিরাঁৎ সুত- 
শররসজ্ঞতাঁং যেখ রজঃ স্যাঁদঃ ॥ ২৩॥ অমংন্তেতি। স্ছিতেরতেত্া 
শাদাপাঁলকঃ স নৃপ্পঃ পরা্দ্যজন্ানী উতৎ্রুষ্জন্ানা অনেন রখুণ! 
ঘযং বংশং প্রজানাঁং পতিঃ ব্রদ্মা গুণাঃ সত্বাদষঃ তেষু অট্র্যেণ মু- 

[ন সর্তেঁন বর্ততে ব্যাপ্রিষফতে ইতি গুণাঁগ্র্যবর্তাঁ তেন স্বস্য মূর্তি 
দেন অবতারিবিশেষেণ বিষুঃনা আঁত্মানঃ জর্গং স্্টিমিব স্থিতিম্তং 
তিষ্ঠাবস্তম্ অমংক্ত মন্যতে স্ম। অনুদাত্তত্বাদিট্ প্রতিষেধঃ | 
ত্রাপমানোপমেষযোরিতরেতরবিশেবণাঁনীতরেতরত্র যোজ্ানি তত্র 
পক্ষে শুণাবিদ্যাঁবিনযাঁদষঃ | গুণোঁহ্প্রধানে রূপাঁদেখ মেধর্বর্াং 
দ রকোদরে | তৃহ্বে সত্বাদিসন্ধ্যাদিবিদ্যাদিহরিতাদিঘ্িতি 

ঘ:। শেষং সুশোমম ॥ ২৭ ॥ সইতি। চূড়া কার্ধ্যা স্থিজাতীনাঁহ 
বর্ববামেৰ ধর্্মতঃ | প্রথমেহন্দে তৃতীবে বা কর্তব্য! র্তিচোদমাঁৎ 
ত মনুল্মরণাঁৎ ভূৃতীষে বর্ষে রত্তচুলো নিম্পন্নচুড়াকর্্া সন্ ॥ ভল- 

রতেদঃ | সরঘুঃ। প্রাপ্ডে তু পঞ্চমে বর্ষে বিদ্যাঁরস্ত্থ কাঁরষে- 

তি বচনাঁৎ পঞ্চমে বর্ষে চলকাঁকপক্ষকৈঃ চঞ্চলশিখণ্ডতকৈঃ | বাঁলাঁ- 
শিখা প্রৌক্ত1 কাঁকপক্ষঃ শিখগ্ডকইতি হলাঁযুধঃ 1“ উঃ 
ই্ধঃ| স্িপ্ধোবযস্যঃ অবযা ইত্যমরঃ | আমাত্যপ্ু্রৈরাস্বতঃ সন 
পেং.'পঞ্চাশঘর্ণাত্বিকাষা মাতৃকাষা যথাবজ্াহগেন সম্যখোধেনোশ 
ষভূতেন বাঁজ্যযং শব্দজাতং নদ্যামুখং দ্বারম্ | মুখন্ত বদনে যুখ্যাঁ 

্্বারাভ্যুপাঁধষোরিতি যাঁদবঃ | তেন কন্চিৎ মকরাদিঃ সমুদ্রমিব 
বশ প্রবিষঃ ভ্ঞাতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ অথেতি। গর্ভাষটমেহন্ে 
বাঁত ব্রান্মণল্যোঁপনাষনম্ | গর্ভাদেকাদশে রাজ্ছো গর্ভাচ্চ দ্বাদশে 
শঃং ইতি 'স্কুন্যন্ণাঞ্চ অথ. গ্র্ভৈকাদশেইব্দে বিশিবন্ুপনীতং গুক” 

যদেনং রঘুং বিগাসিি্তোনিদ্বাংসোগুরবো].বিজিজঢ শিক্ষিতবন্তঃ | 



্ 

8৪.  অঞ্তীবদী টীকা । . [৩ম 
তে গুরবোহত্র অপ্মিদ্ রথে অবস্ধযযত্বাশ্চ, বডুরু$ ' তথাহি জি 
শিক্ষা। ক্রিষা তু নিতো শিক্ষাচিকিৎসোপাঁযকর্মাক্িতি মা 
বন্তনি পাঁত্রভৃতে উপহ্ছিতা যুক্তা প্রসীদতি.ফলতি |: ক্রিযা হিজরা 
বিদযতি নান্্রব্যমিতি কৌঁটিল্যঃ ॥-২৯॥. ধিষইতি। অত্র কামর 
শুশ্রযা শবণতিঞ্ব গ্রহণং ধারণং তথা । উহাপোার্থবিজাদং জ 
জ্ঞানঞ্চ ধীগুণাইতি। আন্বীক্ষিকী ত্রধী বার্ত! দণ্নীতিশ্চ শা 
এতাবিদ্যাশ্চতস্ত লেকসংস্থিতিহেতবইতি চ। উদারধীকংস 
ুদ্ধিঃ স রঘ্বুঃ সমট্রৈঃ ধিযোগুৈঃ চত্বারোত্রৰা উপমা যাঁসাঁং তাক 
রর্ণবোপমাঃ। তদ্িতার্থোত্বরপদ্সমাঁহাঁরে চেতি উর্তরপদসমাম 
চতত্রো বিদ্যাঁঃ হরিতাঁং দিশাম্ ঈশ্বরঃ হুর্ধ্যঃ পবনার্তিপাঁতি 
হরিভির্শিজাশ্বৈঃ | হরিৎ কুভি বর্ণে চ তৃণবাঁজিবিশেষমোিী 
বিশ্বঃ| চতআোঁদিশইব ক্রমাঁৎ ততাঁর। চতুররবোঁপমত্তং দিশা 
ভরব্যমূ ॥৩০॥ ত্বচশিতি | জ রঘুঃ | কাঁফরেখরববাস্তা 
চর্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ | বসীরনানপুর্ক্ণ শাণক্ষেমাবিকাঁদি ঢা 
মন্'ঘরণাঁৎ মেধ্যাঁং শুদ্ধাং রেরবীং ককসম্বন্ধিনীম্ | ককর্সাহাকিং 
সাঁরইতি যাঁদবঃ | ত্বচং চর্ম পরিধাঁষ বাসিত্বা মান্তবৎ সমত্রকানতণ 
আগ্নেষাঁদিকং পিতুরেবোপাঁধ্যাঁষাঁৎ অশিক্ষত অভ্যন্তবাঁন | আঁখা' 
তোপযোগইত্যপাদানসংজ্ঞা | পিতুরেবেত্যবধারণমুপপাঁদযতি নেঁ 
তদ,করেকোহদ্বিতীষঃ পার্থিবঃ কেবলং পৃথিবীশ্বরএব নাতুৎ নি 
ক্ষিতৌ স দিজীপঃ একংনূর্দরোৎপ্ডুৎ ॥ ৩১। ' মহোঁক্ষতাসিতি। 
রঘুঃ ক্রমাঁৎ যৌবনেন ভিন্নশশবোঁনিরস্তশিশুভাঁবঃ সন মহান 
উক্ষা মহোক্ষোঁমহ্র্যতঃ| অচতুরাদিন্মত্রেণ নিপাতিনাঁৎ কারান 
তদ্য ভাবঃ তত্বা তাং স্পৃশন্ গচ্ছন্ বৎসতরোঁদম্যইব। দার 
তরে সমাবিত্যমরঃ.|, দ্বিপেক্রতাবং মহাঁগজন্বং শরধন্ ব্রজন্ বল 
করিপোতইর -গাণতীর্ষেপাচাঁপলেন মনোঁহরং বপুঃ গুগোঁক।৩। 
অথেতি |, গৌর্নাপিত্যে বলীবর্দে ততুভ্দর্িজেযোঃ,। তত্র তু সা" 
দ্দিশি ভারত্যাং ছুমে। চ সুরদ্বাবপি। পুজি .. বাদি 
দৃখাগলোমস্থিতি কেশব; | গাঁবোনোমামি কোর্সে ধার 
খুশ্মিস ইতি রাৎ্পত্যা : গোদারং, নাম ত্রাকষপারীনাঁং. যোড়পাণি 
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ধর কর্তব্যৎ কেশাস্তাখ্যং কর্ম্োচ্যতে | তছুক্তং মনুনা কেশীস্তঃ 
ড়ে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীধতে |  রাঁজন্যবন্ধোদ্ব্বিংশে বৈশ্যস্য 
খিকে ততইতি। অথ গুকঃ পিতা । গুকশীশ্শিভিপিত্রাদাবিত্যমরঃ | 

দ্য শোঁদালবিধেরন্তরং বিবাহদীক্ষাঁৎ নিরবর্তষৎ কৃতবানিত্যর্থঃ। 
ঘিনরেক্দ্রকন্যান্তং রঘুৎ দক্ষস্য সুতারোহিণ্যাদষঃ তমোলুদং চজ্দ্র- 
ঈব। তমোন্ুদোৎগ্সিচক্তরার্কী ইতি বিশ্বঃ | সৎপতিম অবাপ্য 
বডুঃ | রম্যুরপি তমোনুৎ। অত্র মন্ুঃ বেদ্কানধীত্য বেদে বা বেদং 
পি ষথীক্রমমূ | অবিগ্রুতব্রক্ষচর্ষেযোগৃহস্থাশ্রমমাবিশেদিতি ॥ ৩৩ ॥ 
প্রতি যৌবরাঁজ্যযোগ্যতামাহ যুবেতি। যুব! যুশোনাম ধূরধ্যক্কদ্ধগঃ 
চ্ছিদ্রপ্রাস্তোষাঁনাঙ্গভূতোদাঁকবিশেষঃ | যানাদ্যঙ্গে যুগঃ পুংসি 

গং ঘুগো কতাঁদিখিত্যমরঃ| যুগনও ব্যাধতে দীর্ধেধ বাহ্ যস্য সঃ 
€সাবস্য স্তইত্যংসলো বলবাঁন্ | মাঁংসলম্চেতি ব্র্তিকাঁরঃ| বল- 
ম্বাংমলোহংসলইত্যমরঃ | বতসাঁংসীস্ত্যাং কাঁমবলইতি লচ্প্রত্যয়ঃ 
পাঁটবন্ষশঃ পরিরপদ্ধকন্ধরঃ বিশীলগ্রীবঃ | পরিণাঁহো! বিশালতেতামরঃ 
ঘুঃ বপুষঃ প্রকর্ষীৎ্ষ আঁধিক্যাঁৎ যেবনক্কতাঁৎ গুকং পিতরম্ অজযঘ 
থাঁপি বিনষাঁৎ নত্রত্বেন নীটৈঃ অপ্পকোহদৃশ্যত ॥ অনেদ্বত্যঞ্চ 

[বক্ষিতস্ ॥ ৩৪ | জন্প্রাতি' তস্য ঘৌবরাঁজ্যমাহ ততইতি। তত 
'ত্বনা চিরৎ ধতাঁ নিতান্তগুব্বীম্। বোৌতোঁগুণবচনাঁদিতি ডীষ্। 
জাঁনাঁং ধুর পাঁলনপ্রযাঁসৎ লযযিষ্যতা| লব্যুৎ করিষ্যতা। তগুকরোতি 
দাঁচ্উইতি লদ্ুশব্দাৎ গিচ্ ততো লটঃ স দ্বেতি শতৃপ্রত্যযঃ | নৃপেণ 
£লীপেন অসেখ রঃ নিজর্গেণ স্বতাঁবেন সংক্কারেণ শাস্ত্রাত্যাস- 

নতবাঁসনষা চ বিনীতো! মআঅইতি হেতোঁঃ যুবরাঁজইতিশব্দং ভজতীতি 

থাক্তম্ ভজোণি/প্রত্যয়ঃ | চক্রে কৃতঃ | দ্বিবিধো বিনষঃ স্বাঁভাঁ- 

£ কিসস্লেতি কেখটিল্যঃ | তছুভষসম্পন্নত্বাঁৎ পুত্রৎ খুবরাঁজং 
£| আত্র কামন্দকঃ বিনযোপগ্রহ্থান ভূটত্য কুব্বীত নৃ্পতিঃ 

ঘুতাঁন্ ।- অবিনীতকুষারৎ হি কুলমাঁশু বিশীর্যযতে | বিনীতমেখরসং 

জু যৌধরাজ্যেইতিযেচষেদিতি'॥ ৩৫৪ নরেক্দ্রেতি | গুণাঁন্ বিল- 

ধাদীন্ সৌরভ্যাদীহস্াভিলব্যতীতি গুণাভিলাবিণী শী: রাঁজ্যলক্ষদীঃ 
পন্মাশ্রধা চ ননেতণ দিলীপ “এব মুলাফতনং এধাশস্থানং ভল্মাদপাঁদা- 

খধ 



৪৬ স্ীবনী চীকা। [ ৩ 

মাঁদনস্তরং সন্নিহিতং খুঁবরাঁজইীতি সংজ্ঞা অস্য সঞ্জাজী খুবরব্ষিধ 
তম্। তাঁরকাদিত্বাদিতচ প্রত্যথঃ 1. আত্মমং পদৎ-স্থানমূ, ৃ 
আঁম্পদং প্রতিষ্ঠীযানিতি নিগীতঃ1 ল রখখুরিত্যাম্পদই১তদাশ 
কমলাক্ষিরোৎপরাঁৎ নবাঁকতাঁরম্ অচিরোঁৎপন্নম্ উৎপলমিব+জং 
অগচছ্। স্ত্রিষোহি যৃনি রজ্যত্তইতিভাবঠ॥ ৩৬ ॥ : -বিভাঁবসুরিডি 
সারখিনা সহ্াফভূতেন। এতদ্বিশেষপমুত্তরবা ক্যে্বপ্যনুষজ্নীযা' 
বাঁযুনা রিভাঁবস্ু্ব্বেছিরিব | পূর্্যেবহী বিভাঁবসু ইত্যমরঃ| যদবাগাঁ 
যেন সাঁরখিনা গতত্তিমান্, পূর্য্যইব কটোগও্ডঃ1 গণ্ডঃ কটোসদোনী। 
মিভ্যময়ঃ | তস্য প্রভেদং স্কটনং মদোঁদয ইত্যর্থঃ তেন ফা 

বভুব ॥ ৩৭॥ নিয়ুজ্যেতি। শতক্রতুঃ ইন্দ্রঃ উপমা যস্য সঃ শত 
তুপমঃ স দিলীপ: শতং বৈ তুল্যারা'জপুত্র! দেবা আঁশাঁপালাইতাটী 
ক্রুত্যা। উট অন্নুগতহ ধন্ুর্ঘরং তং রম্থুং হৌমতুর, 
রক্ষণে নিযুজ্য একেন ক্রতুনা অপুর্ণম. একোনম্ ত্রুতুনঁম অশ্বমেধীন। 
শতম্, অপবিষ্ম্ অপগতবিস্বং যথা তথা আপ ॥ ৩৮ ॥ ততইতি। তর 
পরমেকোঁনশতক্রতুপ্রাপ্তযনন্তরং যদ্বনা বিধিনেফীবতা তেন দিন 
পেন পুনঃ পুঅরপি মখাষ মখং কর্ত,ম্ | ত্রিয়ার্থোপপদস্যেত্যাদিন 
চতুর্থা।: উৎস্হইং যুক্তম্ অনর্থলম অপ্রতিবন্ধম অব্যাহত ন্বৈরগি 
মিত্যর্থঃ অপর্ধযা বর্তযান্তোহশ্বমনচরন্তীত্যাপস্তন্বন্মরণীৎ। তুর্গং £ 

ভূঁভাৎ রক্ষিণাং রক্ষকাগাম অগ্রততএব শক্রোগুঢ়বিএহঃ জম জা? 
কিলেটত্যিতিহে ॥৩১ ৪. বিষাদেতি। তৎ কুমারসৈন্যং দেব 

সপদদি বিষাদ ইউনাঁশকৃতে! মনোঁওলগঃ তছুক্তং বিষাঁদশ্চেতদোজ 
উপাধাভাঁবনাঁশযোরিতি | তেন লুপ্তা এ্রতিপত্তিঃ কর্তব্যজাঁনং ধা 
তৎ তখোকং বিদ্মিতম অশ্বনাশস্যাকল্মিকত্বাদাঁ্পরধ্যবাবিউং নং 
স্থিতং তন্ছে!। .অথ শ্রুতপ্রতাঁব! যদৃচ্ছ্যা স্বেচ্ছা আঁগতা। গে 
স্বএরসাঁদলন্বস্বাদমু'জি্ক্ষবেতি তাঁবঃ| নন্দি্ী নাম বশিঠপেদ 
দন্ুশে। দ চকারাববিল্বপ্ুচকৌ। ॥ 8০ ॥ দিতি সাং পুরদূত 
পুজিতঃ দিলীপনন্দনোরস্ুঃ পুগোন তস্য. শন্দিস্যাঁঃ” ধাদখহ তা 
নিয়াপ্দো্রবঞ্ব“জলং  মৃত্রণিতার্থঃ তেন লোক প্রসৃজ্ক শোধ 



বর্গ 1  বুবহশে ৪ধ 
হব ইঞ্জিষাণ্যতিত্রণান্তেয়ু। অত্যাঁদযঃ ভ্রাস্তাদ্যর্থে দিতীষ- 

ত.জমাঁসঃ দ্বিগুপ্রাণ্ডাপন্নালংপুর্ব্বগতিসমাসেযু প্রবল্লিক্গ তাএতি- 
নস্বত্বম | ভাঁবেযু অপি বস্তৃযূপপন্নদর্শনঃ: সম্পন্যাক্ষাৎ" 

রশক্তিরর্বভূব ॥ ৪১ ॥ ইতি | নরদেবসস্তবঃ জরম্দুঃ পুনঃ পুনঃ 
নিষিদ্ধচাঁপলং নিবারিতৌদ্ত্যৎ রথস্য রশ্মিভিঃ গ্রগ্রছৈঃ | 

ণপ্রও্রছো। রম্পী ইত্যমরঃ | সংযতৎ বদ্ধম্ অশ্বং হরস্তং পর্বত- 
ণাঁ শাঁতনং ছেদকৎ দেবমিজ্ঙ পুর্র্বতঃ পুর্নবস্যাৎ দিশি 
॥৪২॥ শটিরিতি | . রদুত্তমশ্বহর্তীরম্ অনিমেষরৃত্তিভিং 

পারশ্টু্যেরক্ষাৎ শতিঃ হরিতিং হরিদ্ব্ণঃ | হরিরর্ধাচ্যব- 
খ্যাঁতো হরিগুকর্পিলবর্ণষোঁরিতি বিশ্বঃ | বাঁজিভিঃ অশ্বৈশ্চ ছরি- 
জং বিদিত্বা। হুরির্র্ধাতার্কচজ্দ্রেজ্রযমোপেজ্জমরীচিস্থিতি বিশ্বঃ | 

নমিক্্রং গগনস্পরশা ব্যোমব্যাপিনা ধীরেণ শভীরেণ স্যরেণ খ্বনিনৈব 
ধবর্তবন্মিব অবোঁচত ॥ ৪৩ ॥ মখেতি | হে দেবেজ্্ মলীষিভিঃ 
মেব মখাঁংশভাঁজাং যজ্তভাগভুজাঁং প্রথমঃ জদা নিশদ্যসে কথ্যসে 

ধাঁপি অজশ্রনীক্ষাষাঁং নিত্যদীক্ষাঁয়াৎ প্রষতস্য মদ্দীরোঁঃ ক্রিষাঁ- 
ঘাঁতাঁধ ক্রতৃবিঘাঁতাষ ক্রিযাঁং বিহন্তমিত্যর্থঃ | তুমর্থাচ্চ ভাঁববচ- 
দিতি চতুর্থা। কথং প্রবর্তলে ॥ 8৪1 ত্রিলোঁকেতি। ত্রয়াগাঁং 
1াকানাৎ নাঁথক্িলোকনাঁথঃ | তদ্ধিভার্থেত্যাদিনা“উত্তরপদসমাসঃ। 
চন টত্রেলোঁক্যনিয়ামকেন দিব্যচক্ষুষা '্সভীজ্্িঘার্থদর্শিনা ত্তবযা 
ধদ্বিবঃ ক্রতুবিযাঁতকাঁও সদা নিঘম্যাঁঃ নঙ্গু শিক্ষ্যাঃ খলুস ত্বং রস" 

রিণাঁং কর্মস্ছ ক্রুতুঘু শ্বয়ম অন্তরাঁযোবিষ্নঃ ভবসি চেৎ বিখিঃ অনু 
নং চুযুতঃ ক্ষতঃ লোঁকে সৎকর্মকৈবাস্তমিযাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ 
দিতি। ছে মঘবন্ ত তন্মাঁৎ কারণাঁৎ মহাত্রতোঁঃ অশ্বমেধস্য 

গ্যং শ্রেষ্ঠমূ অঙৎ সাধনম অমুং তুরঙ্গং প্রতিমোঞ্জ,ং প্রতিদাতুম্ 
হসি” তথাহি শ্রুতেঃ পথোদর্শিযিতারঃ সন্মারসপরদর্শকাঈশ্বরা 
ইীন্তঃ মলীমসাঁং মলিনাঁৎ পদ্ধতিং মার্গং নাঁদদতে ন স্্ীকুর্ব্বতে 
সন্দার্গং নাঁবলম্বস্তইতার্থঃ | মলীমসন্ত * মলিনং ক্চরং মলদুবিত 
ত্যমরঃ ॥-৪৬ |. ইতীতি। ইতি রদ্ুগা সমীরিত প্রশ্ীুভং বচোঁ- 
[শম্য- আক দিবৌকসঃ ক্বর্গেষফকসঃ ও ্রিবহ পরেজি আরশ বির 
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বিশ! না তাহ অধিপততিরদেবজ্রঃ রুভাবাঁৎ, শির 
নিরর্তাদাদ পিততরহ প্রতিবন্তূই পরচক্রমে চা 8৭1. খাত 
রাজগ্টকুমীর ক্ষত্রিষকুমীয়। ৃ্ধীভিধো া্যোহাত: 
বিরািতামরঃ। যরাফামান্ধ ত্রবীষি। ক্রবঃ পথ 
আঁছাঁটৈশঃ। ভতখা সতাং কিন্তু শাদা: ৭ 
শক্রতৌষশোঁরক্ষয। ততঃ কিমতআহ ভবদধকত্ৎপিতা জশাগুপরং 

লোঁকপ্রসিদ্ধমু অশেষৎ জর্ধহ মম তদ্যশঃ ইত্সাহা যাঁগেন ন্ 
তিরছ্কর্তম্ উদ্যত উদ্ভাক্তঃ | ৪৮]. কিং তদ্যশইত্যাঁহ ছরিরিি 
পুকমেষৃত্ঘইতি সপ্তমীলমামঃ ন নির্দঘারণইতি য্ঠীসমীসনিষে 
করপরধারষে তু সম্মহৎপরমোতখোৎকৃষ্টাঃ পূজামাসিনরিভাতাগ 
ইতি জ্যাঁছ.। যথা হরির্বিয্ররেকএব পুকযোততমঃ মৃতঃ বধ) 

্রাস্বকঃ শিএব মহেশ্বরঃ মৃতঃ নাঁপরঃ অপরঃ পুমা ন তথা মা 
মুনযঃ শতত্রতুৎ বিছুঃ বিদন্তি | বিদোঁলটোঁবেতি বের্জসাদেশ। 
নোইম্মাকং হরিহরঘোর্মম চেত্যর্থঃ এষ ত্রিতযোপি শব্দে 
নছি। দ্বিতীয়াপ্রকরণে গমিগাখাঁদীনামুপসংখ্যানাঁৎ সমাসঃ। 8 
অতইতি। যতঃ অহমেব শতত্রতুরতঃ ত্বদীয়স্য পিতুঃ আযংশড 
তমোহশ্বঃ কপিলানুকারিণা াগিগাসডানো মা অপহারিতোধ 

হ্ৃতঃ | অপগ্থারিতইতি ন্ার্থে ণিচি। তবাত্র অশ্টে প্রঘত্বেদ ঘ 

আিযাত্বোমীকারীতার্থঃ। নিষেধ্যস্য নিষেধং প্রতি করণস্াঁৎ তৃতীয় 
সগরস্য রাঃ সম্ভতেঃ জন্তাঁনসা পদবাঁং পদং মা নিধাঁঃ ন দির্ধো 

সিপুর্ববাদৃধাড, ঘাঁতোলুডি নমাঁড যোঁগইত্যড়াগমগ্রতিষেধঃ| মহদা্ঠ 
নং বিনীশমূলং ভবেদিতি ভাঁবঃ ॥ ৫০8 ততইতি। ততঃ তুরাগ 

রক্ষিতা রস্থুঃ প্রহস্য প্রহীসং কৃত্বা অপভয়ং নির্ভর্কঃ জন গু 
| পুরন্দরং বভাঁষে কিমিতি ছে দেবেন যদি এষ: অস্বামো চিত 
অর্সোনিষ্ষঘ: | অর্থঃ স্বভাবপির্দোক্ষনিম্যাধ্যানতিঘতার। 
রথ শন গৃছাঁণ ভান রঘু মাম অনির্জিত্য ₹তমনেনেতি বৃ | 

| [নি খলু। ই্দিভ্শ্চেতি ইনি পতায়ঃ। + খুমিতীনদ 
তন, চি |.৫3 8. স্ইতি।, সি 
“বন ইহ বস্ উক্ত শরীসনং | ূ 



, রহুবশে ৪৯ 

মালালেখ্যেসনস্থাণ। বিশেষশোভিস! অভিশাঘ্টোভিনদা 

| ্ না বিড়খ্বিতেশ্বরং অনুষ়্পিনাকী সঙ্গ 

ডৎ।. স্বালীড়লকখমীহ যাঁদবঃ। ক্ছানালি ধান্থিনাং পতন 
ৰ রনির মারা বা তৌরণারুতি। অস্বর্থং 

[ৎ সমপদমালীচন্ত ততোহগ্রাতঃ | দক্ষিণে বামমণকুঞ্চ্য প্রভ্যান্দীঢ়ং 

্যঘইতি $ ৫২৪ রযোঁরিতি | খঘোঁঃ অবধন্তমঘেন স্তস্তরূপেণ। 

উত্তঃ বুষর্ণেচ অ্তস্তপরীরস্যোরপীতি বিশ্ব | পত্রিণা ৰাঁপেন ছদি 

দষে, ক্ষতোবিদ্ধঃ অভএব অমর্ষণঃ অসহনঃ ্রুদ্ধইত্যর্থঃ গৌত্রতিৎ, 

আপি । জত্তাবনীষে চৌরেপি গৌত্রঃ ক্েখনীধরে মতইতি বিশ্বঃ ॥ 

রাম্থুদাঁনাম অশীকস্য রূন্দস্য মুহ্র্তৎ ক্ষণমাত্রং লাঞ্চনে চিন্তুভুতে 

সুখি দিব্যে ধরুষীতার্থঃ অমোঘম্ অবন্ধ্যং সাঁষকৎ বাগ সমধত্ত 

হহিতবা ॥ ৫৩॥ দিলীপেতি॥। ভীমাঁনাঁং ভবঙ্করাঁগাঁন, অস্থ- 

|পাং শোপিতে কধিরে উচিতঃ পরিচিতঃ জ ইজ্মুক্তঃ আশুগীঃ 

কঃ দিলীপন্মলোঃ রঘোঁঃ ব্বহৎ বিশীলং ভুজাম্তরং বক্ষঃ প্রবিশ্য 

নান্যাদিতপুর্বৎ পুর্রবমনান্থাদিতম্.। ক্ুপূন্থপেতি সদাসঃ | মনুয্য- 

শাণিত কুডৃহলেশেৰ পপেধ ॥ ৫৪ ॥ এ কুমীরলা 

কব্দস্য বিক্রমইব বিক্রমোধস্য লস তথোক্তঃ ॥ অগুমযাপমা্- 

্বন্যেত্যাদিন। সমাসঃ | কুমারেশরত্বুরপি ধারা রতন, 

বর্কশাং আব্দ,লঘোধস্য সঃ তল্মিন্ শচ্যাঁঃ পত্রবিশ্খেশ 

[টক অক্ষিতে পচীপত্্রবিশেষকাক্ষিতে হরেরিক্্স্য ভুজে স্বনাম- 

চিৎ প্রনাঁমাক্ষিতধ লাঁষকং নিচখান নিখাঁতবান | নিট 

রাগে তম্যাবং মহা দৃষ্টিভবইত্ি ভাৰং ॥ ৫৫ জহারেতি।.. আন্যেন 

দয্পতিগ। মন্ুরপত্রবতা শরেখ শক্রস্য ইজ্জস্য মহাশনিতবজং মঙ্াসুম- 

শনিরূপং, ৪নহ হার চিচ্ছেদ ভ সশক্রঃ সুরিয়ঃ প্রসহ বলীতরুত্য 

রেশান্পাং র্রপরোপণাঁ্ অবস্তারপাঁ্ধ ছেদনাদিব তন্যৈ রবে: ভৃশ্হ্ 

্য্থং চুকোপি তং জভমিষেষেত্র্থ)। ত্র ,ধক্রকেত্যাদিলা সর 
৫৬1. তযোৌরিতি। জযৈদ্িণোরন্যো ্যঙসযাকাতিক্ষণৌ- 

মেলা গুকৎমন্তঃ পৃক্ষবন্তঃ,। গকৎপক্ষচ্ছদাঃ পৃতরসিত্যমঃ | 

লীন কি কহ কিনা তে শিখা? সপ । 



৫ . স্গীবরীটীফা।. [৩ 
পৃষোদরাদিত্বাৎসাধুঃ | জী স্বাশীর্ষিতাশংসাহিৎ্ী 
তইব ভীমদর্শ না: নপক্ষাঁঃ সর্পাইব, যারা ইতার্থঃ ঠেস 
রর্সুতৈষ্চ ধরিদোঁকপর্যধোদোশীবস্ছিতত্বাদিতিভাঁবঃ। পত্রিকা 
উপান্তস্থিতান্তটক্থাঃ সিদ্ধাদেবাইজ্স্য , সৈনিকাশ্চ, হোস ঘ 
ধোঁজং-তুমুলং সঙ্কূলং যুদ্ধং, বভুব' ॥ ৫৭॥ অতীতি।..বাসব 
প্রবন্ধেদ অতিসাঁতত্যেন প্রহিতাঁভিঃ প্রযুক্কীভিঃ ঠা 

সহস্য ভুঃখেন প্রসহাতইতি ছুপ্রসহস্তস্য ভুঃখেনাগ ৰ 
তেজসঃ এ্রতাঁপস্য আঁশ্রযং তং রযুদ্ অগ্ুদোঁহস্ভিঃ স্বতন্চযভং নি 
বক্িগিব নির্বাপধিক্কুং ন শশাঁক। রযোঁরপি লোকপাঁলী মে 
জাধশযভ্ভবত্বাদিতি ভাঁবঃ ॥ ৫৮॥  ততইতি। ততোরুঃ ঘি 
চন্দনাহ্কিতে প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে প্রমথ্যমানার্ণবধীরনাদিনীং এ্রমধমা 

নার্ণবইব ধীরৎ গ্তীরং নদভীতি তাঁং তথোক্তাঁং বেবেডি ব্যাগো: 
ভীতি বিট্ ব্যাঁপকম্ ওজোবস্য স তদ্য বিড়োঁজসঃ ইজ্জস্য। পুরে 
দরাদিত্বাৎসাঁধুঃ। শরাঁসনজ্যাঁং ধমূর্মেকববতি শশাহ্কস্য অর্থঃ ধওই 
মুখৎ ফলং যস্য তেন পত্রিণা অলুনুৎ অচ্ছিনৎ ॥ ৫১৪ জতি। 
বিবৃদ্ধমৎসরঃ প্রত্দ্ধবৈরঃ সইজ্ঃ চাঁপম. উৎদ্জ্য প্রবলস্য বিশ 
শতৌঃ প্রণাশনাঁধ বধাষ মহীং ধারযন্তীতি মহীধাাঃ পর্বভাঃ | মদ 
বিভুজাদিত্বাঁৎ কগ্রত্যযঃ। তেষাঁং পক্ষব্পরোপণে পক্ষচ্ছেদে উচিত 
স্কুরতপ্রভামগুলমপ্ত্রং বজ্বাযুধম্ আঁদদে জগ্রাহ ॥৬০ ॥ : রতুরিতি। 
রুঘুত্তেন বজ্রেণ ভূশমত্যর্থং বক্ষা্সি তাঁড়িতঃ ন্ ৈদিকানা? 
অঞ্চতিঃ সহ ভুমে! পপাঁত তষ্থিন পাতিতে তে ককছুরিভার্থ: দিযে 
মাত্রাতদ্যথাং ছুঃখম অবধূষ তিরস্ৃত্য নিকান্নাং যে হর্ষেণ লিসা? 
ক্ষেড়াঃ তৈঃ সহ উদ্ধিতম্চ তশ্মিঘ্,খিতে হর্যাঁৎ সিংহনাঁদাংশত্; 
রিতার্থ: ॥৩১॥ তথাঁপীতি। তথাপি বজ্রপাতেহপি শল্সাণাস.আা 
ঘাঁনাঁৎ ব্যবহারেণ ব্যাপারেখ িষ্ঠরে ত্রুুরে বিগক্ষভাঁবে বি 
তঙ্ছুযঃ- স্থিতবতোহস্য রঘোঁঃ 'ীর্ধ্যাতিশবেদ তং চা 
বক্র). ব্রহ্মজ্বণরত্রেযু কিপ্ |. ভুভোব।-স্বয়ংবীরএববীরং 
ভীতি ভাব+)- কথং, শত্রোঃ সন্তোযোধতআহ তৈত রদ শর 

দানীনেন পদম, অজি িধীরতে গগৈ £.পররত সুহকমাইতাধ 



অর্গঃ ] । রদ্ধুবধশে 7: ৫১. 

1ঃ. গত্রুমপ্যাবর্জবস্তীতি ভাবঃ 1৬২ অসঙ্গমিতি 1 সারবত্তঘা 
রশ্বপ্যস্গম্ অপ্রতিবন্ধং মে আযুধং বজং ত্বাদন্যেন ম বিসোঢ়ম্ 
তাঁমীং প্রীতৎ জন্তষ্টম্ অবেহি তুরক্গমাঁৎ খতে তুরঙ্গৎ বর্জখিস্থা ॥ 
ঢারাপদিরর্তইিতি পঞ্চমী | কিহিচ্ছসীতি স্ফুটং বাঁসবঃ আঁহ। 
জমাদম্যদদেষং নাম্তীতি ভাঁবঃ ॥ ৬৩ ॥ ততইতি | ততঃ নিষ- 

ৎ তৃণীরাৎ অনমগ্রং যথা তথোদ্কতং সুবর্ণপুঙ্থছ্যাতিভিঃ রঞ্জিতাঁ- 
দলযোষেন তম্ ইযুং প্রাতিসংহরর্নিবর্তষন্ নাপ্রহরস্তং প্রহরেদিতি 
বেধাদিতি ভাঁবঃ | শ্রিষং বদতীতি প্রিয়ন্বদঃ প্রিয়বশে বদঃ খচ্ 
ত খচ্প্রত্যষঃ অক্ঘিষেত্যাদিনা মুষাগমঃ | নরেজশ্চুং রশ্ুং 

রেশ্বরং প্রত্যবদৎ নতু প্রাহরদিতি ভাঁবঃ ॥ ৩৪ ॥ অমোচ্যমিতি। 

- প্রভো ইন্দ্র অশ্বম্ অমোচ্যং মন্যসে যদি ততন্তর্থ্ি অজশদীক্ষাথ1ং 
ততঃ স মন্দা,কর্ম পিতা বিধিটনব কর্ম্মাণি সমাপ্ডে সতি ক্রুতোর্যৎ 
গং তেন ফলেন অশেষেণ রুৎম্েন খুজ্যতাং যুক্তোহস্ত । .অশ্বমেধশ 

নলার্ভে কিমশ্বেনেতি ভাঁবঃ ৪৩৫৪ যথেতি। সদোগতঃ অদেশ- 
হ গতঃ ব্রিলোঁচনস্যেশ্বরস্য একাঁংশতয়া অফ্টীনামন্যতমমূর্তিত্বাৎ 
াসদোঁহল্মাদুশৈঃ হুশ্রীপ্যোবিশাল্পতিঃ যথা ইমং ব্বতান্তং তৰ 

ন্দশহরাঁৎ-বার্তীহরাঁদেব শৃণৌতি চ হে লোকেশ ইজ তথা বিধী- 

গাম ॥ ৬৬ ॥ তথেতি। মাঁতলিসাবথিরিজ্দ্রঃ রধোঁঃ সন্বন্ধিনং কাম 
নারথং তথেতি তথাঁন্ত্বিতি প্রতিশুক্রবান্ প্রতিশ্রতবান্। ভাষাষীহ 
বস আ্চবইতি ক্নুপ্রত্যযঃ | বথাগতং ষষে+ সুদক্ষিণান্ঙুঃ রদ্ুরপি 

ভিপ্রমনাঁঃ বিজযলাভেহপ্যশ্বনাশীক্নাতীব 'তুষঃ সন্। নঞ্থস্য 
গ্দস্য সুগ্নপেতি স্মাসঃ | নৃপস্য সদোঁগৃহং প্রতি ন্যবর্ভত ॥ ৬৭৪ 

মিতি। হরেরিজ্রস্য শাসনহারিণা পুকষেণ প্রথমং প্রবোধিতো! 
1পিতোরত্বান্তামিতি শেষঃ প্রজেশ্বরোদিলীপঃ হর্যজড়েন হর্যশিশি- 

এ পাণিল! কুদিশত্রণাক্ষিতং তস্য রঘোরিদৎ তদীষম্ অঙ্গং শরীরহ, 

রামুশন্,সন তং রত্খুম্. অভ্যনন্দত ॥ ৬৮ ॥ ইতীতি। মহুলীযশা- 
দংংপুজনীযাঁজঞঃ-ক্ষিভীশ;: ইতি অনেন প্রকারেণ। ইতি হেতুপ্রকরণ- 
কর্মাদিস্মাতিষ্বিত্যমর$.। | মহাক্রতৃনাম্. অশ্বমেধানাং”নবভিঠ'অ- 
কাঃই হর একোনশেতচ্' গায়ুতঃ ক্ষবে- লতি দিবহস্যরথম, 'লঙ্গী- 



৫ স্ভীবন্ধী টীকা । এন 
ককক্ষুঃ আরোড়মিল্ছঃ বোপা্ষানা গাযল্গাযাং পর কিনি জড়ান 
সথেছি। । অধ রিষষেত্রেব্যানত্াত্বা সিকতিতঃ ল দিলীপো ফ 
রিষি-যাশান্ং যুনে স্মনবে নৃপতিককুদং রাঁজচিতুম্ | রুদ্ধ ক 
শেডে ভাঙ্গে রাঁজলক্ষদণীতি বিশ্বং $ সিতাতপবারখং খেত 
সন্ধা তয়! দেব্যা সুদক্ষিণযা লহ,মুনিবনতরোঁঃ ছাঁষাং শিশিষে জি 
রাঁন্ বাঁনএরস্থাশ্রমং স্বীক্কতবানিত্যর্থঃ | তথাহ্ছি গলিতবযসাঁং না 
মাঘ্ ইন্মা্ণাদ্, ইন্দ্াকোর্গোত্রাপত্যানাদ্। ভত্রাজসংঘবকনবাঃ 
রক ইদং বদগমনং কুলপ্রতস্!। ' দেব্যা সহৈত্যান্দেন সপতীনলাঃ 
্রন্থাত্রমপক্ষউত্তঃ তথা চ যাঁজবলকযং | সুতবিন্যত্তপত্ীকন্তযা বা 
গতোরলদ্ | বানপ্রস্থোত্রক্ষচারী সাম্িং লোঁপাসনোত্রজৈগিতি। 
'ছারিণীরা়দেতত 8 ৭০:8 . ৃ 

(ইতি ীমহাঁমহোপাধ্যাফকোলাচলমিনা থ্রি রচিতাঁযাঁং 
.. বংশটীকাযাঁং সঞ্জীবনীসমাখ্যাঁষাঁং তৃতীয়ঃ অর্গঃ | 

॥ 

সস স্পা সপ স্পিন্পা পি পিপাসা 



ভা | হু মং ০ 

র্ 

রি 5 ঙ চতুর্ঘঃ সর্গঃ1.. 

ন্ € সুপপাসীপাপশপপপাশালা 

শীরদ1 শারদাক্তোজবদনা বদনাম্বুজে। 

ৃ অর্ব্বন। দর্বদান্যীকং সমিপ্বিং সনিধিং ক্রিযাঁৎ ॥ 

সইন্তি। সরখুণ্ডকণ। পিত্রা দত্তং রাঁজ্যং রাঁজ্ঞঃ ফর্ম প্রজাপরি” 

[1 পুরোিতাঁদিত্বাদ্যক। প্রতিপদ্য প্রাপ্য দিান্তে 
না সবিত্রা শর্য্যেপ নিহিতহ তেজঃ প্রতপদ্য ছতাশনোহন্সি 

অধিক বভেখ। সেখরহ তেজঃ সাষমগ্িং সংক্রমতে | আঁর্দি- 

ত্যাঁবা অন্ত ষল্ অগ্মিমসুপ্রবিশতি | অগ্নিৎ বা, আদিত্যঃ সাঁষং 

ধবিশতীত্যাদিং আর্সডঃ প্রমাণম্ ॥ ১॥ ন্দিলীপেতি। .ন্দিলীগাঁঁ 

স্তরং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতমবস্থিতহ তং রুং নিশম্যাঁকর্ণ্য পুর্ববং দিলীপ- 

পালে রাঁজ্ঞাং হুৃদষে প্রকর্ষেণ ধূমোহস্য জঞ্ীতঃ প্রধৃমিতোহম্িং 

স্তাপান্মিকপ্ধিতইব প্রত্ভ্রদিতইব পুর্বেভ্যোহধিকসস্তাঁপোভূদিত্যর্থঃ 
জকর্তৃকস্যাপি নিশমনপ্যাাবুপচীরারসমণনকর্তৃকত্ববিরোধইতি ৪২। 

কহৃতেতি। পুঁকহৃভধজইজ্রঘজঃ। স ফিল রাঁজভির্ফ্ট্র্থং পুজ্যত- 

্যুক্তং ভবিষ্যোত্তরে এবং যঃ কুফতে ঘাত্রামিজ্মকেতোুধিষ্টির | 

পর্জন্যঃ কাঁমবর্ধী স্যাতুস্য রাঁজ্যে'ন সংশষইতি | চতুরঅমূ খবজাঁকোবং 

নীজছ্বারে প্রতিষ্ঠিতম। আহঃ শক্রত্বজং নাঁ পৌরলোকে সুখণ- 

হম] পুক্কছুতৰ্বজন্যেব তস্য 'রঘোর্ঁবমভ্যুতখানম অভ্ভান্াতিমভ্যুদ্ঘ্ 

পশ্যন্তীতি নবাভ্যুতধাদদর্শিপ্য: উৎ উর্ধৎ প্রস্থিতা উল্লাসিতা্চ দঘন- 

পড্ক্তযোধালাং তাঁঃ,সপ্রজাঃ সসন্তানাঃ প্রজাঃ জমাঃ | প্রজা ন্যাঁ* 

নস্র্তৌ জলে: ইত্যুতযন্তরাপ্যমরঃ | ননন্দুঃ ॥৩৪ জমমিতিণ স্থির 

ঘইব দ্বিরটদষ্চশীক্ছতীতি দ্থিরপণণশিনা। কর্তঘূর্ঘপদনেইতি স্থপ্য- 

জাঁতীকিত্তি চ ণিশিঃ1 ভেন'রস্ফুণা লমং যুখীপদেব রধং অমাক্রীস্তম 

অধিিতং কিং, তৎ দ্বমৃং পিতুরাগতৎ পিত্র্যম্। পিতুর্যাদিতি 
শরত্যরঃ 1 : সিধহ্ণীলগম. অন্থিলদরের্দুলহ রা্িঞ্চ 818 %. জিংক 



€৪ 'স্জীবনী/চীকা ] [৪ 

নারোহগীদনতরং, দ্য “লক্ষষীলরিধান্মাহ। এ 
স্তেজোবিশেষেণ ক্যযং -সন্মিহিতয1 লক্ষ হুতরধারণহ কতমিভাত 
ক্ষতে পরা লক্ষণী: | লক্ষণীঃ পদ্ালষা পদ্মা. কমলা .জীর্ঘরিতিষেত্যমন 

স্বফ্দৃশ্ল্যাকিল| কিলেতি ফু্। সতী ছাযামগুনন্গ 
কাস্তিপুঞ্জীন্মেষেন নতু স্বরূপতো! দৃশ্যেন।. 'ছাযামগুলশিতানেন 
'মাঁতপজ্ঞানং. লক্ষ্যতে |. ছাঁধা পূর্্যঞ্রিষা কান্তিঃ প্রাতিবিস্বমনাউি 
ইত্যুতবত্রাপ্যমরঃ | পন্মাতপত্রেণ পদ্মমেবাতপত্রং তেন. করণে 

সাআঁজ্যে সাআপ্্যকর্মণি মগুলাধিপত্যে দীক্ষিতম্ অভিষিক্তং 
ভেজে,।' অন্যথা কথমেতাদ্বশী কান্তিসম্পত্তিরিতি ভাবঃ ॥ €॥ ₹ 
স্রাতি সরত্বতীসান্সিধামাহ পরিকল্পিতেতি | সরন্মতী চ কাঁলেবা। 
অর্ধেদ্বপি যোঁগ্যকাঁলেমু। নিত্যবীপ্নযোরিতি বীপ্দাবাঁং দ্রর্বচদম। 
বন্দিযু পরিকপ্পিতসানিধ্যা ক্তনন্গিধানা সতী স্তত্যৎ স্তোতরা্ঘজ 
রদ্থুম্ অর্থাতিররঘাদনগপেতাভিঃ | ধর্মমপথ্যর্থন্যাষাঁদনপেতইতি 

প্রত্যযঃ | স্ততিভিঃ স্তোঁট্রেকপত্থে দেবতীবুদ্ধা? পুজিতবতীত্যর্ঘ। 

দেবতাত্ব্চ বিষ্ুঃ পৃথিবীপতিরিতি বা লোকপালাত্বকত্বাদ্বেতানু্ধ 
যম্। এব তি উপাদ্দেপুজাসঙ্গতিকরণমিত্রকরণপথিঘ্বিতি বত 
বাদাত়্নেপদং জিধ্যতি ॥৬॥ মন্থিতি। বসুন্ধর মন্ুঞভৃতিতি 

মন্বাদিভির্নাটন্যঃ পুজ্যৈঃ রাঁজভিঃ ভুক্ত বদ্যপি ভু ক্তৈবেত্যর্থঃ। যা 

পীত্যবধারণে.! অপ্যর্থে ষদি বার্থেস্যাদ্িতি কেশবঃ | তথা? 
তশ্মিন্ রাজ্জি অন্য: পুর্ববোধস্যাঃ জা অন্যাপুর্ব্বা ন তবতীত্যননা্ 
অনন্যোপতভুক্কেবাঁসীৎ তৎ এথমপতিকেবামুরক্তবতীত্যর্থঃ | ৩ অ 

কারণমাহ সহীতি | হি যন্মাৎ কাঁরণাৎ স রঘুঃ যুক্তদণ্ডতযা যথাগ 
রাঁধদুতষ! সর্ধবস্য লৌকস্য মন আদদে হার ক ইব অতি শীতে 
হত্যুষ্োবা ন ভবতীতি মাতিশীতোফঃ | নঞ্থস্য নশব্দস্য ঝুগ্ 

স্ুগেতি সমাসঃ| দক্ষিণোক্ষিণন্িগৃর্বোনতক্ধান্ বাঁছুরিব নয 
নিলইবেত্যর্থ; / যুক্তদণ্ডতযেত্ত্র কামন্দকঃ উদ্বেজঘতি তীক্ষেম 
জুন পৰিভূষতে। দণডেন' নৃপতিস্ত্মানা ্তদঞ্জঃ গরশস্যতে 'দনতি।। 
'মন্দেতি। তেদ রদ্ুগ! প্রজা: গুরো? নিলীপবিষঘে:- সহকাক্ষোহধি 
১০ ততঃ). ইলারালাজরাহি সহকারোঝতিসৌরন: ই 



হর সন এ করা 
৯ 51 হি এ 
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1 উস ফলে ু ত্পোন্দামে পুশোৌদধৈ ইব ততোঁিপি ইসি 
'মন্দোৎ্কন্ঠাত আপ্পেেসুকোও : কতভাঃ । হশৌোতরিশ্চ উত্ততী 

পুর্ব বিশ্বারষতীত্তি ভাঁবঃ ॥ ১ ॥ নষোতি । মধবিস্তির্শনডি-- 
£ নবে তশ্মিন্ রাজি বিষযে তমধিক্কত্যেতার্থঃ সৎ ধর্ুদ্ধা- 

অসৎ কুটশুদ্ধাদিকথ উপদশিতিং তশ্যিন রাজি পুর্ব্বং পক্ষ 
হু সংক্রান্ত ইত্যর্থঃ উত্তরঃ পক্ষো নাভবৎ ন সংক্রান্ত ইত্যর্থঃ | 

সদসতোর্দিধ্যে সদেবাঁভিমতং নাঁসৎ ভদুত্ভীবনন্ ভামার্থমেবে- 
ঃ.। পক্ষঃ সাধনযোঁশ্যার্থঃ | পক্ষঃ পীর্শগকতসাঁধাসহাঁধবলভিতি- 
তি কেশবঃ ॥ ১০ ॥ পঞ্চণামামিতি | পৃথিব্যাদীনাহ। পঞ্চালাহ 

পি গুপাঃ গন্ধাদযঃ উতুকর্ষষতিশযহ পুপুষুই ॥? অত্রোৎপ্রে- 

চতে তশ্মিন রথেখ নাঁখ নবে মহীপাঁলে সি অর্ক বন্তজাতং'দবন্দি- 
[তব 1 তদের ভূতজাঁতযিদাঁলীমপুর্রবগুণবোশাদপুর্াশিবাভবাদিতি 

[বই ॥ ১৯ ॥ যথেতি | যথা চক্রযত্যাহাদষতীতি চক্র; | চদিধাততো- 
$পাদিকো রপ্রত্যয়ঃ । প্রহ্থাদনাঁনাহাঁদকরণাদস্বর্থোহনুগতার্থনাম- 
চাহভুৎ যথা চ তপতীতি তপনঃ শ্্যেঃ 1 নন্দ্যাদিত্বাল,যপত্যষঃ। 

[তাপাঁৎ সম্তাপজননাঁপিত্যর্থঃ ত'খৈব স রাঁজাঞ্প্রকাতিরঞ্জনীৎু অন্বর্থঃ 

শর্থকরাজশব্দোইভুৎ | বদ্যপি পাজশব্ো! রাঁজতেদীপ্তযর্থাৎ কলিন্:- 
ত্যযান্তে। নভূ রঞ্জেই তথাপি ধাডৃনামলেকার্থত্বা্ঞনাও্রীজৈতুযুক্তং 

দিনা ॥ ১২॥ কামমিতি | বিশালে তস্য রখোঁঞাচনে . কাধই 
াম্তষোর্বিশ্রান্তে কর্ণপ্রান্তগতে চক্ষুত্মত্বা তু চক্ষুঃফল্তত্যর্থঃ সুক্ষণীন্. 
র্্যার্থান কর্তব্যার্থান্ দর্শষতি প্রকাশষতীতি সুপ্ষমকার্য্যার্থদর্শিন! 
[ম্ত্রেশেষ। শাস্ত্র দৃর্টিবির্ববেকিনাঁমিতি ভাবঃ ॥১৩॥ লব্ষেতি | 

থ লর্বাস্য রাঁজাস্য প্রশমনেন পরিপন্থিনাম অন্ুরজ্জনপ্রতীকারাভ্যাং 
ছরীকরণেন ন্বন্ছুৎ মাহিতচিতুনেলং রখুং পক্ষজলক্ষণ! পদ্মচিক্ছা। 

শ্রষোহপি বিশেষণমেতৎ । 'শরহ দ্বিতীষা পার্থিবন্তীঃ রাঁজলদ্দমীরিৰ 

ুপশ্চিতী. গ্রাণ্ডা। রক্ষা পৌরজনস্য দেশনগরগ্রামেযু গুপ্তিভিথা 
দাধানামপি সংএহোর্ীপ তুলয়! মানব্যবস্থ্যাপনয়্ | সাম্যং লিক. 
শনরস্িকরণং ত্যাগ জমাঁনের্চমহ কাঁর্ধটাণ্ের মহহীভুজাহ প্রশমনা- 

স্যামি পারা দে ॥ 58:8 নির্টিতি।  দিঃপেহই তি 
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সার্ঘ: অতএকপৃ্ুঃসত তলা রঘোন্তগবস্ত টীতাপি; ৪ঠকষমাতগয 
জাগো পেিযাতপান্থিতি ঘাদরচ। দুখপৎ ছিশোচবালকৌ ব্যান 
বার্থিকমিত্ি | ইজ্রো বর্ধান্ু ভরহ বোর্ষিকং র্ন্মিমিতিত 
রর্ধাাক্উশিতি ঠক্প্রজাঘ;-| : ধুঃ অংজস্কার পসুইর্জং.. শী 
জেৃশবাঞ তৃণস্তৎ এজ্ঞাদিভ্যশ্চেতি দ্্ার্থে অনুপ্রতায়ঃ ।. 

কিমা ভাবিজররখূ পজান্দাদর্থম্য প্রযোকনস্য াভিবিভ্যযধয 
সাঁধনবিষষে পর্যপঘেগোদ্যতে বার্সাকে: যায কো পর্যাযোয 
কামূর্কো। পাঁঠান্তরে পর্ধযাযেণোদামো কিশ্রমশচ যযোজ্ো পর্যাল। 
দামবিশ্রাহৌ| স্বষোঃ পর্যাষকরণাদক্রেশইতি ভাঁব$-&,১৬$ থু, 
কেন্তি।' পুণুত্রীকং বিতান্তোজমেকাঁতপত্রং যন্য স. তথোকিঃ বিবি 
কাশীনি, কাশীখ্যতৃণকুসুমামোৰ চামরাণি যস্য স তথোভঃ ধা 
শ্রন্থৃতূঃ পুগুক্ীকনিভাঁতপত্রং কাঁশনিভচাঁমরৎ তৎ রতুং বিড়নুখামা 

আগুচকাঁর ভসা রঘোঃ শ্রিষ€ পুম$ শোঁতন্ভ ন প্রাঁপ। শোঁভীদদ্গ' 

শিপয্ানু লক্ষী ঃ ভ্রীরিব দৃশ্যভে ইতি শাশ্বতঃ ॥ ১৭ ॥ গ্রদাদেহি। 
আদাদেল বুয়ুখো তল রঘেখ বিশদপ্রভে 'নির্ঘ্ঘলকাঁন্তে! চনে? 
দ্বযোর্রিষষে তা চক্ষুত্বভাঁং শ্রীত্তিরনুরাগঃ সমরসা! অমন্ষাঁদ। তুদযাদোঁ 
গ্নোতি যাব । রছসা' গন্ধে রন? স্বাদে ইতি বিশ্ব) | আসীৎ॥ | 

ছংলেতি।। হইপ্লানাং ভ্রেগীযু পর ভিধু তাঁরাধু লক্ষত্রেযু কুমুদানি সন্ধি 

যেসব রুমুদ্বন্তি। কুমুদ্ধান কুমুদপ্রীষ ইত্যমরঃ কুমুদনড়বেতজেভ্যোস 
তেষু কুমুদানেক্ষিতার্থ) বাঁরিযু চ তদীঘানাং, রঘুসন্বনধিনাঁ হগনাঃ 
বিভূতষঃ সম্পদ্ঃ পর্যাস্তা ইব প্রসারিতাঃ কিমিতুাৎর্প্রক্ষ! | অনা 
কথমেষাঁং ধবলিমেতি ভাঁবঃ « ১৯৪ ইাক্ষিতি। ইস্ষুণাং ছাঁা ই 

চ্ছাঁযম্.। ছাঁধ বাঁছুল্যইতি নপ্পুংসকত্বম | তত্র নৈষরা, ইনফুচ্ছামিযা 
দিম্যঃ স্ত্রীতিঙ্গপাঠে ইক্ষোঃ চ্ছাঘা ইতি বিগহঃ অন্যথা, বনে 
দপুংসকন্বপ্রনঙ্গাৎ্:|। শালীন গোপাছন্তি রক্ষত্তীতি, শাজিহগাধ। 
মঙাপীলিকা:- ভ্িষং । বর্গ্যণ্টিভ্ডাণজিঝীদিলা.ডী?.. গো 
কষা তয়্য রঘোঃ গুণেচযঃ উদ্যো! হস্য তলা: বোদবহপগোধর 
মনদাকুযাযকুমারাদারভ্য কথোযাতঃ বন্ধারত নয তীর 
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শুধখীনিসাৰ: খপ অধিক স্য 1... অথবা কুমীরসাসীাাও 

থাকা কী ৮ "উততঃ "আরত্য ঈিজাকুমারকখগুজ 
পা ভিথিধা বাতাবি 1 * জর্বকুখারিকঘমুপধীতো হস্থিগ করাল 

ৰ হি লাঁদভ্যাদধনঘুদঘাতি- আরস্উইভাখরই 
ধতীমতি পাঠে ' কুম]রস্য সতভ্তস্য বথাভিম্টর্িউভহ 

ভূত তদাশ আঁরভা ধশো জণ্ডরিভি বাঁখ্যেষঘ ॥ ২০ 

পপা। . মছেধজসং কুস্তধেতিদরগস্ত্যসা অগত্যিই কুস্তসম্তৰ- 
£1 বা £ প্রসসীদ প্রসন্নৎ ধভুব মহ েজসেোরঘোঁঞদধাঁৎ 

ভিওবাশীক্কি দ্বিবতাং খসঙ্ষুতে কাঁলুধযৎ প্রাপি। অগত্তোগিষে 
্ সিপ্রসীদক্তীত্যাঁগামঃ ॥ ২১1 মদেতি | মদোঁদ্রী শঙৌষ্কাতাঃ 

কুদেষমিন্তীতি ককু্ভুঃ অহাধকুদ' ইতার্থ:। ধবাদিত্বাস্ঘকাঁধসা 
তঁভাবঃ | জর্লিতাং কুলানি উদ্রজন্তীতি কুলমুড্ুজাঃ। উদ্দি কুলে 
জি বহোঁরিতি খশপ্রভ্যষঃ। অকর্থিষেত্যাদিনামুমাশমঃ | মহাঞ্ 
শ্াঁণঃ মহোক্ষাঃ | অচতুরেত্যাদিনা নিপাতনাদকারাস্তঃ | লীলীখেলহ 

ধলাঁসগুশগং তস্য রখধোঁকৎুসীহবতো। বপুত্মতঃ. পরভঙ্জকস্য বিভ্রামহ 

শরধামনুপ্াপুরচুচত্ ৪ ১২ প্রসটবরিতি 1” মদস্যেব গান্ধো যেষাঁং 
উর্মদগান্থিভিঃ | উপমীনাঞ্েভীকারঃ অমাসাস্বঃ |" সপুপর্ণামাং 

ক্ষাবিশৈষাণা। জগ্ুপর্ণো ধিশীলত্বক শারদোবিধমচ্টদইভআামরঃ 1 
পস্টবঃ পু'গ্পেঃ আঁহতান্তস্য খৈর্লীগা গজাঃ | জেপি শা” 

[াতঙ্গাবিতামরঃ.। অপ্মধেক আর্হতিনিমিতষা স্পর্ধধেব সগ্ুটিধব 

পরধুশ্রবুঃ মর্দং ধরখুঃ ॥ এরতিগঞজগন্ধীভিমানাদিতি ভাবঃ4 করাঁৎ 

[ঠাভ্যাং মেঃ জেত্রাঁভ্যাঞ্চ মদশ্্তিরিত্তি পাঁপকাব্যে | করা 

বাসীর ভযামিভার্থ ॥ ২৩4 সারভইতি। সারিতো গাধা সপ্রতরাঁঃ 

রী পথে! মার্গাংস্ট জশ্যীনব্দীমান শুক্ষপক্াথি কুরঘতী ) অহা 

ধাদেরাতধাতৌরধগুত ইতি শ্যতোর্নকীতিস্য গত । শরৎ পরত 

তং রুহ ভে উতসাহশক্ভে: 'প্রথমৎ শরীক বাত্রীধৈ দশুধাব্রাতিয 

চৌঁদখামাস, প্রেরধীমাধী। ওভীধমপ্রশক্তিসষ্পননস্য শরৎ, ব্যযসুখসা- 
'ইমুহপাদফাগাসৈতার্থঃ » হই ৪ ভদ্াইতি) বাঁজিলামস্থীনাং? রা” 

অবদরর্ষেড পিরন্থিন ক শশিস্তিকর্দাশি সঙ্ার্থিবিবৃহ তত হাসিন 



| রাহে জাল ছত্েজের খা 
উদ্ধাম/ফ্বষারীধাম ইন: এদজিএগতো ছাততুক নৃপজ্য। 'খাতীহাসা 
রশলাঁং বর্থখাং-.ফরোভীতি। বাজিএহগহ ।-শাজাদীনী যুদ্ধ 

 তেঙাঙ্গলি দীরাজনারিপাপাৎ ॥ ২৫ ইতি 1.৩ মূলহ, সনি 
স্থামং প্রত্যন্ত? ্রন্তদর্গঞ্চ যেন স গুগুমূলগ্রতান্তত শুদ্ধপাঁকি।? উদ 
গৃঁঠিশক্রঃ. সেন! -রক্ষিতপৃষউদেশো বা অবান্িতঃ: শুভঠদবারি। 
নঃ শুতাঁরহোবিধিরিত্যমরঃ| জ রঘুঃ বাড়ি মৌলভৃত্যাদিরগ 
বলং' টসম্যহ্॥ .মৌনং ভৃত্য: বহেচ্ছেণী বিষদাটিবিকং. বাট 
কোৰ$ 1: আদাঁষ দিশীং জিগীষযা জেতৃমিস্ছযা। এতস্ছে চচান। ২1 
অবাঁকিরদ্দিতি। বযোরদ্ধাঃ পৌরযোধিতঃ তং রঘুৎ প্রযাঁতং লাজ্বো, 

চাঁরলাজৈঃ মন্দরোদ্ধতৈঃপৃষতৈ্বিন্দুভিঃ ক্ষীরোর্নয়ঃ ক্ষীরসমুজো 

অচ্যুতংবিফুধমিব অবাকিরন পর্য্যক্ষিপন ৪২৭ ॥ সইতি | প্রাচীন বর্ধন 
কশ্চিম্বহারাঁজং ইন্তি কেছিৎ। প্রাচীনবর্িরিজ্রঃ | পর্য্যদ্যো মধ 
কষা! শুরিহযঃ. প্রাঁচীনবহিত্তথেতীক্দরপর্ধ্যাযেযু হলাযুধাতিধানাং 
ডেম 'তুলযঃ 'সরছ্ুঃ -অনিলেনানুকুলবাঁতেনোদ্ধ'তিঃ কেতুভির 
অহিতাঁন্ ,ব্রিপুলদ তর্জঘন্মিব ' ভর্দযন্ত্রিব | তর্জি্ভৎর্সোনু- 
দাত্েতেহপি চ ক্ষিডোঁডিৎ্করণেনালুদাতেন্সিমিত্বস্যাত্মনেপদষা+ 

নিতান্থতাপনাৎ গরন্মৈপদমিতি বাঁমনঃ | প্রথমং, প্রীচীং দি 
যয .| ২৮ ॥ . রজোভিরিতি | কিং কুর্বন্ স্যন্দলোদু্ৈ 

রব্দোভিঃ ঘনসন্গি তৈর্ব্রৃতঃ কক্রিষাতঃ পরিমাঁণতশ্চ মেঘতু ল্যেঃ গৈ 
যথাত্রমং, ব্যোম আকাঁশং ভুবস্তলমিব স্কুতলঞ্চ ব্যোঁমেব-কুর্ববন যয 

বিতি পূর্বেণ জন্বস্ধঃ॥ ২১৪ -গ্রভাঁপইতি। অগ্রে এ্রভাঁগত্তেজো" 
বিশোরঃ। স প্রভাবঃ গ্রভাঁপশ্চ যত্তেজঃ কোঁশদণ্ডজমিত্যমরঃ | তা 
শব্খঃ মেন্নকরকলঃ তদনন্তরং পরাগৌ ধুলিঃ। পরাগঃ পুরি 

লল্ানীযহোরপীতি বিশ্বঃ। পশ্চাদ্রথাদি, চতুর বলমূতইংহীখং চু" 

হান্ষেব চতুব্রছেব 1, স্ব্ধঃ গ্রকাণ্ডে, কাঁফাংশে বিজ্ঞানাদিযু গছ 

ৃর্মূছে চেভি-ইৈদঃ | সা হমূর্বষেঠ।. রথানবীকমগিভি পাঁঠেইডিপঘা 
শীরণযরণরোজ্যম্.।.৩০॥ .মর্বির্বতি/ রহঃ শাকির 
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হানাসসি,. জাগা মকধন্ধানাবিত্যমরং 1. উইঠা 
জলা কাছা জেখভিন্তাধ্যাঠ সদীঃ 1 *নাব্যং রিলিজ 
তার্ষেয, ইতভ্যরর$/.. নেঠবযোধর্মারিবধূলেত্যাদিনা বৎ্রভাষঃ 1 বু 
[াঃ নু্জেন ভার্খযাপ্চকার বিপিপ্গান্যরণ্যানি। অটব্যরপ্যৎ রিলিম- 
তাদরঃ. প্রকাশানি নিরক্ষণঁণি? চকাঁর | শক্জ.যতকর্যাৎ তস্যণশ্রম্যৎ 

মি নাঁমীদিতি ভাবঃ.॥ ৩৯৪ সইতি। মহতীং মেনাং পুর্বসাগর 
মিমীং কর্ষন্ স রদ্কুঃ হরস্য জটাঁভ্যে ভস্টাং গঙ্গা কর্ষন্ | সাপি 

রিসাগরগামিনী 1 ভগীরথ ইব বভে) | ভগীরথো আঁম কম্তিৎ 

পলদগ্ধানাং পাঁশরাণাঁৎ পণ্ড তত্পাৰনাঁধ হরকিরীটাঁৎ গঙ্গণপ্রবর্ত 
তা রাজ] -যৎ্সন্বদ্বাদীজ। চ ভাঁগীরথীতি শীঘতে ॥ ৩২ ॥. ভ্যাজিউত- 
তি। ফলং ফলে ধনে বীজে নিম্পত্বে। ভোগলাভিযোরিতি কেখাবঃ | 
ং লাভং রক্ষপক্ষে প্রসবঞ্চ ত্যাজিতৈঃ। ত্যজের্যত্তাৎ দ্বিকর্্মকাদ- 

পানে কর্মগি ক্তঃ 1 উৎখাঁতৈঃ স্বপদাঁৎ ত্যাজিতৈং জন্য ত্রোৎ্" 
টিটিতঃ বা ভগ্ন রণে জিটঃ অন্যত্র ছিটঘঃ লৃপৈঃ পাদউপঃ 

স্তনে! গজস্যেব তস্য রঘোঃ মার্গ উলুণঃ প্রকাশ আসীৎ। প্রকীশৎ 
চটং স্প্টমুলুণৎ বিশদং স্ফুটমিতি যানবঃ ॥ ৩৩৪ পৌরস্ত্যযনিতি। 
ী জযনশীনলঃ | জিদৃক্ষিবি্রীত্যাদিনা ইলিপ্রত্যযঃ | স. রশ্মুরেনহ 
রাঁভবান . পৌরস্ত্যান্ প্রীচ্যান | দক্ষিণাপশ্চাৎপুরযন্ত্যগিতি 
কৃপ্রত্যষঃ | তাংস্তাঁন্ সর্বানিত্যর্থ: ৷ বীপ্লাধাং দ্বিকক্িঃ। .জসপ- 
নদেশীন আক্রামন্ তালীবটনঃ শ্যাঁমং মহোঁদধেঃ উপকণ্ঠমস্তিরং 
'প॥৩৪ & অনআ্ীণাঁমিতি | অনআঁপাম | কর্মমণি ষষ্ঠী | সমুদ্ধ- 
কথ্যলঘিতুঃ তন্মাঁৎ রঘোঃ সকাশাৎ। ভীত্রার্থানাঁৎ ভষহেতুরিত্য- 

দানত্বাঁৎ পঞ্চমী | সিদ্ধুরযা্দীরেশাদিব স্ুক্ষেঃ আুদ্দোদেশী ঘৈঃ | 
জাদঘঃ শব্দাঃ অনপদবচনাঃ ক্ষত্রিষমীচক্ষতে। নৈতসীং বেতসঃ 
স্ধিদীং বত্বিং প্রণতিমিত্যর্থঃ আশ্রিত্য 'আতা! সংরক্ষিতঃ |. অত্র 
|টিল্যঃ বলীষসাভিমুক্কো। ভুর্ববলঃ সর্ববত্রানুপ্রণতো বেতসধর্মমাতিষ্ঠেত 
ত॥ ৩৫৪. ..বঙ্গানিত্তি। মেতা নাঁধকঃ স রঘ্বুঃ নেখভিঃ 'সাধনৈশ, 

যতান..সমন্ধান: -রলান্ রাজ্ঞঃ, তরসা বলেন! “ভরসী; রলরংহলী.. 

ত.সাঘক55 উিঞধাযাধাল্য গঙ্গাফাঃ তআোতিসাঁহ প্রবাহাণাদত্তায়ের, 
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আর্পীদপররদূ, আজি গায়পরয প্রা অন্এবোথকাততাঃ- পর্ব, 
জপি-পরসিরানিতাঁ: পণ্যাৎস্থোসিতাঃ তে: বগা ফাগনা ইস. 
বিশে | ..গাদষঃ কলফাদ্যা্ত হাতিকাযানত পুলা ইত 
জেঙগ্যাপাদপনহ পদ্মনূলপর্য্য্তষ্ এখতাঁঃ | ধা ফরতুরীফাংশ 
প্রত্যন্তগর্কাতাইতি বিশ্বঃ । উৎ্খাতএতিয়োশিতাঞ্চ ।. বু ২ 
দিনঃ অন্যত্র শউস্যঃ সংবর্ধযামাযঃ । ফালং মলে ধনে বীজে দি 
তেো। ভোঁগলাভযোঁঃ | শসাইতি কেশবঃ 1 ও | সইতি। .স 
বর্ধা দিদা শা 
মিঞ্ি কেচিৎ্, পঠান্তি। তীত্ব/ উৎ্কলৈঃ রাজতিয়াদর্শিতিগথঃ এ 

শিডমার্গ: সন কলিজাভিমুখো। যষেখ | ৩৮॥ সইতি। জ রধূর্দট 

জন কুলপর্ববতবিশেষস্য । মছেজ্রে| মলষঃ সহঃ শক্তিমা নৃষ্ষপর্য। 
বিদ্ধযম্চ পারিষাত্রশ্চ সট্ততে কুলপর্ববত! ইতি রিফুপুকণাঁৎ। ঘরটি 
তীক্ষৎ ছুঃসহং এরভাঁপহ যন্তা সারথি গম্ভতীরবেদিলো দ্বিরাদস্য শীজৰি 
বস্য মূর্ঘি তীক্ষৎ নিশিতমন্কুশমিব ম্যবেশবৎ লিক্ষিপ্তবান্ । তব 

দাচ্ছেপিতত্াবাৎ মাংস্য ক্রথনাদপি | জাত্ানৎ বোন আ 

সজ্যা্ান্তীরবেদিতাইতি রাঁজপুত্রীষে। চিরকাঁলেন মৌ রেত্তি শিক্ষা 
পরিভিভাঁমপি |. পন্তীরবেরী বিজ্ঞেষ£ স গাঞ্জোগজবেদিভিরিতি? 
চন্দার্ষে, | ৩৯৪. প্রভীতি। গ্িজসাধন£ সন্. ফাঁলিঙ্গঃ. কনিদাদা 
রাজা ঘ্যঞ মগধকলিনেত্যাঁদিনা অধুণ্রতাষঃ | অন্ত্বরায়ুধৈস্তং 

পক্ষাীৎ ছেক্ছে উদ্যতম্ উচ্চ্যক্তং শত্রং শিলাব্ষী পর্বত ইৰ এ 
রাহ এুত্যভিযুক্তবান্ ॥৪০॥ দ্বিষাসিতি। কাকুৎছ্ছো রছু। 

মহেক্দ্রার্ স্থিবাং নারীচছুর্দিনহ, নারাঁচালাং. কাগরিশেহাণী 
কুর্দিনং .লক্ষণধা বর্ষমুচ্যতে বিবহা অহিত্বা সৎ বথাশান্ং মদ 

আত; ইর .: বিজয্মঙ্গলার্থষতিবিক্ত: . ইব জঙ্ত্রিযং ' এডিগে 
আপা মত্ত, দররবধিক্বানং তয্যালামযক়োচকমিতি. ঘাদব:$61 
খাহূলীলানিতি। ' ভত্র।মহ্েক্রাত্রেও মুধ্যত্তইতি. বাধা: |? পচা 

বঙ্গজিতাঠ কৃপ্পিজাঃ আপ্যনতুফধঃ গালযোটায গ্রুদেশাঃ টে খোকা 
রত দাতিকলাষর- লারিকেলাদাৎ।ভাহুদীযংনাগবীনাচচ 



৯ 

ও ওর শিজভুরিতার্থ) শরবহ যস্টগালং অহ রিতাতি ॥ উহাধৃলি? 
&. ্  টিাানারেডীি বিলীন কই গৃষ্ীজল্তাসৌ 

রং ওর গা রি শরগণাঁগজবাঁৎসল্যার্দিততি ভাই ৪3৩৯ 

 ইত্তি।, তলত প্রালীদিজফালন্তয়ং কলধৎপুশীমালিনা! ফল্সিত্মুক- 
গীতা ৫ ত্রীক্ছাদিদ্বাদিলিপ্রত্যঘ+-) বেলাধাঃ সমুক্রফুলস্য তেন 
পান্তেনৈয অগত্যেনাঁচরিতাঁমাশাং দক্ষিণা দিশম আলাশাস্য+ 
& অবন্থসিদ্ধন্াঁৎ অপ্রার্থনীষজঘ; সন যযে। অগা দাশ্ফিপাসা শা 
শিভা মড়লি স্থিতঃ । বকগস্যাত্মজো যোগী বিদ্ব্যবাভা পির? 

ড জন্যপুরাগে 8৪1 ইডি । স রখুঃ গজানাৎ .দালেদ বলেন 
দ্িন! সুরভিগঞ্সিনা | গন্ধলোত্যার্দিনা ইকারাতদোশঃ অমালান্তং 
[পি গক্ষসোত্বে তদেকান্ত পগুহণং বর্তব্যমিতি নৈষর্ণিকগন্ধবিবঙ্ষণ 
'মবেকারাদেশভখাপি লিরঙ্কশী; কবধঃ | তথা মাঘকাব্যে ঘধুরশুক 
গুচ্ছনগনধব নততগাস্ততগানশিরোহলিতিঃ | ট্গঘধে চ অপাং 
তৃপ্তাষ ন বারিধারা স্বাঁছুঃ সুগেদ্ধিত শ্বদতে তুষার! ইতি।  স বর 
বান্ত্বরীঘিইতি নিঘেধাদিনিগ্রত্যঘপক্ষোছিপি অন্যএব 7 সেবা 
যেতাঃ টৈন্যাঁ । (সনাঘাঁ সমবেত বে ফৈন্যাত্তে টলঙগিকাস্ঠ'তে 
নর | সেলাঘাবেছি ণ্যগ্রত্যষঃ / তেষাঁং পরিভোশেশ। কাবেরশিং 
ঘ সর্রিতৎ সর্রিভাঁং পত়্যুঃ সমুক্্রস্য শঙ্কনীষাৎ ন বিশ্বনলীবাদিবা” 
রাঁৎ) জস্তোৌগলিঙ্গদর্শনাত্র্তরবিশ্বীসো ভবতীতি ভাব & ৪৫ ৪ 
লরিত্তি। 'বিজিগীষোর্ববিজেতুমিচ্ছোত গতাধনভ্তস্য বাণোঃ বল 
ন্যৈঃ | বলং শকির্্বলং জৈন্যমিতি যাঁদবঃ| শাঁরীচেষু মরীচ- 
নযু উদ্ত ভ্তাঁঃ গরিভ্রান্তাঃ হাঁরীতাঃ পক্ষিবিশেষাঃ যাস ভাঁঃ।. তৈষাহ 

শেক হারীতো মদদ; কারগুরঃ প্রব ইত্যমরঃ| মলযাঙ্রেকপত্যকা% 
'সন্গভূ'মষ: .। উপত্যকাপ্রেরাননা ভূমিকর্ধমধিত্যফেআমর$), 
গাষিভ্যাং তাকন্সিত্যাদিলা ত্যকনপ্রত্যঘঃ।' অধযাঘিতাঃ উপত্যিকান,। 

বিভমিতার্থত। ? উপ্াস্ধ্যাঙ বস: ইনি: কর্তন 7:৪৬৪ অস্জীরিপ্তি 
শৈঃ খুগানিধাসেলানামুৎপতিকবঃ : উৎপতদ্ষশীলাং | অলহকর্তি 

দিশা /ইদুউ পরতাধত 1. : ফলরেণবঃ  ফসরজাইসি: তুলাগান্থিছু 



সমাধগানিযুও ।ঠারবধীতিং ৃ 
কাটে সঙ স্কাঃ ১, রা নে 
গীতি দামাল চ্দনজমাণাংতোগিখেউসমারদ সর 
মাসিকের সমর্সিতংস্জিতং ব্রিপদীচ্ছেদিলাহ পাদ 
কাঁগীঘপি। ত্রিপরী পাঁদবন্ধদিতি যাঁদবঃ | কন্ধিণীহ, শ্রীল 
উত্তিবং কণ্ঠবন্ধনম্ গ্রীবাত্যোহণ্চেত্যণপ্রত্যষঃশ নাঅআসৎ ন আরজ 
ভুৎখ। ছাতোলুভীতি পরশ্থৈপদে পুযাঁদিত্বাদঙ অনিদিভাটী 
নকাঁরলোঁপঃ ॥ 8৮1 'দিশীতি | দক্গির্পিসাঁহ দিশি রবেরপি জে 
অঙ্গবষতৈ মন্দং ভবতি | লোহিতাঁদিত্বাৎ ক্যৰ প্রত্যযঃ 'বা কাষই্জাঁ 

জনৈপদম্] দক্ষিণাঘনে তেজোমান্দাঁদিতি 'ভাঁবঃ | তক্যামেৰ টি 
গাও্যাঁঃ পাণ্নাং জনপদানাঁং রাজানঃ পাঁণ্যাঃ। পাণ্ডে 

ঘত্তব্যঃ| ' রঘোঁঃ এ্রভাপং মন বিষেছিরে ন সৌচ়বন্তঃ| স্ূর্্যবি। 

নোইপি বিজিতবাঁনিতি নাঁয়কম্য মহানুতুকর্ষো গম্যতে ॥ 8৯॥ ভা 

পাতি । -তে পাগাঃ তাঁত্রপর্যা নদ্যা সমেতস্য মঙ্গতস্য মহৌদর্জ 

সন্ুদ্ধি সঞ্চিিতং মুক্তীসাঁরং মেঁক্তিকবরমূ। সাঁরো বলে স্থিরাংশে? 
ন্যাষ্যে ক্ীবং বরে ব্রিদ্বিত্যমরঃ| স্ব স্বকীষং সঞ্চিতং যশইব ভে 
রধবৈ-ন্িপত্য প্রণিপত্য দছুঃ । যশসঃ শুভ্রত্বাদেখপম্যৎ তাত্রগাঁ 
সঙ্গমে মৌঁক্তিকোতপত্তিরিতি প্রসিদ্ধম | ৫০॥ অইতি। অসস্ে 
চ/-সুগ্রামেতৎ | অসহ্বিক্রমঃ স রঘুঃ তটেযু জানুালীনচদ্ 
ব্াগুচন্দলদ্রমেখ। গবসারে মলযজে। ভদ্রজীম্চন্দনোহক্িবামিত্যমর। 

ভমপক্ষে প্রান্তেযু ব্যাণুচন্দনানুলেপে। তদ্যাঃ দক্ষিণস্যাঃ দিশঃ পণ 
বিব স্থিতে মলষদর্চুরে! লাম শৈলেধ বথাকামং ষথেচ্ছং নির্বিশো' 

পড়ুজ্য। নির্বেশোভৃতিভোগযোরিভ্যমরঃ | উদকান্যস্য সততা 
বানুদগ্িঃ | উদঘ্বাহদধে চেতি মিপাঁতঃ | উদস্বতা রান 

তস্ত্যস্তম | ভ্তোকান্তিকদূরার্থকচ্ছাপিক্তনেতি অমাসঃ:|  গঞ্চদা। 

সতোকাঁদিভ্যইত্যলুকূ। অস্তাংশুকং মেদিন্যাঃ নিতঙ্থনদিব ৰৈ 
সঙ্থাদ্রিম্ অলঙঘঘহ প্রাপ্তঃ অভিক্রান্তো বা ॥৫১৪ 8258 স্তি: রগ 
পিশমতিধযাবিত্যাহ তস্যেভি, | অপরান্তার্পৎ ক্ষধালা্জ 
সিরাত 1-5অপগাযন্তান, পাস্চাঙ্যান্ডেচপর্িকা ই 



9. বিসপভিনরান্র ১ ভিসি উদউন্যস্কাী- 
করণে উসদ্যেখকি বিশ্বঃ 1. র্লকোপাসস্যজামদয়াস্যাইক্কৎলা- 
তঃ.পরিলাক্িভোকিপি 'সঙালয় ইকাসীহ | টিসলাং স্থিভীযো্্ণ্ 
ম্বশ্যতইিনভাঁবঃ, ॥ ৫৩ 4"; তঘেতি। তেন-রখুর্ণা ভয়েন উ*স্ী- 
চুষাঁপাহ 'পরিন্ৃ্তভূষণাঁনাৎ কেরলযোক্কিতাঁং কেরলাঙ্জনানামদকেষু 
রেণুং'সেনারজ; চুর্ণস্য কুষ্কমাদিরজসঃ প্রতিনিদীরুতঃ। এতেশ 
বিতাৎ পলাষনং চমুনাঞ্চ। তদনুধাঁবনৎ ধ্বন্যতে ॥ ৫৪ ॥ যুরলেতি | 

ল! নাম কেরলদেশেষু কাচিম্নদী | মুররীতি কেচিৎ পঠন্তি ।- তষা। 
চতেনোদ্কতমু'ধীপিতং টৈতকৎ কেতকীসম্বন্ধি রজঃ. তদ্যোধবারবা- 
নাং 'রঘুভটকঞ্চ,কানাম | কঞ্চ,কোবারবাণোহস্ত্রীত্যমরঃ 1 অযত্বপট- 
পতামূ ।. অযত্বসিদ্ধবন্্বাঁসনাদ্রব্যত্বমগমৎ | পিষ্টাতঃ পটবাঁস- 

ত্যমরঃ ॥ ৫৫.॥ অভ্যভূষতেতি। চরতাঁং গচ্ছতাঁৎ বাহানাং বাজি” 
ঘ। বাঁজিবাহার্বগন্ধর্বহষটসন্ধবসপ্তবইত্যমরঃ | গ্াত্রশিষ্জিতিঃ 
ত্রেযু শব্দীষমাটনঃ কর্তৃরি ক্তঃ | সর্জিতেরিতি বা পাঠঃ 
ঠতের্যন্তাঁৎ কর্পণি ক্কঃ | বর্মাভিঃ কৰটচঃ পবনেনোদ্বতাঁনাঁং 
ক্পতানাৎ রাঁজতাঁলীবনানাঁৎ থ্বনিরভ্যভূষত তিরস্থৃতঃ ॥ মর্স্মর- 
ভত- পাঠে বাহানা গাত্রশিষঞ্জিতৈঃ গাত্রধনিভিন্িত্যর্থঃ,| 
রঃ. মরমরাষমাণইতি খ্নের্বিশেষণয ॥ ৫৬-॥ খর্,রীতি। 
দ'রীণাৎ তৃণক্রমবিশেষাঁণাম্ | খর্জ,রঃ কেতকী তালী খরজুরী 

তৃগক্রেমাইতযমরঃ। স্ব্ধেষু প্রকাগডেযূ। অস্ত্রী প্রকাণ্ড; ব্বস্কঃ 

ম্মলাক্ছাখাবধেত্তরোরিত্যমরঃ | নদ্ধানাৎ করিণাৎ মগগো- 

রেণ মদআবেণ সুশন্ধিবু। গন্ধম্যত্যাদিনা ইকাঁরঃ | কটেযু- 
গুষূ পুক্লাগেভ্যঃ নাঁকেশরেভ্যঃ পুন্নাগপুপপাণি বিহাষ | গ্যৰো- 
পঞ্চমী । শিলীমুখাঃ অলষঃ পেতুঃ | অলিবাঁণে শিলীমুখা বিভা" 
£1. ততোহপি লৌগন্ধ্যাতিশয়াদিতি 'ভাঁবঃ ॥ ৫৭ ॥' অবকাঁশ- 
তি। উদস্বাুদধিঃ রাঁমার জামদগ্ন্যায় অভ্যর্থিতো যাঁচিভঃ 'আন্ 
ধকাশং-স্থাণং দদেখ কিলেতি প্রসিদ্ধৌ | রঘবে ভু-অপরান্তমন্থী- 
লব্যাঞ্জেন রুরং বলি. দদৌ। বলিক্কত্তাঁংশবঃ “করা -ইত্যমর£। 

গরাভানাহলমুজনধ্যদেশবর্তিস্বাথ উতর্দতে -কক্ধে.সমুজদত্তত্কোপ- 
৪ 
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চীরঃ1 বাদাম ভীত্যা নু টা কই) 18 
মৃত্তেতি। তত্র খু মতাদািভীীহ: রাকা দত 
ন্যেব।' ভাঁবেক্তঃ। খ্যক্তামি স্কূটানি বিভ্রমলক্ষপীশিপ 
চিতা (বিজয়বর্ণাবলিস্ছামানি হম্মিন তং উথোক্তৎ ভ্রিকুউমের 

অন্তত চকার | াচশরকাশক্িইিটোহজিয়েবোৎবীরি 
রঘৌঁ্জরযত্তপ্তে হিভূিত্যর্থ: | ৫৯ ॥ পারপীকানিতি। ততঃ মরা; 
সংখমী যোগী তত্বজ্ানেনৈজ্রিযাধ্যানিজ্িষনামকীম্ রিপুলিৰ গাঁ 
সীকান্ রাঁজ্োজেতুৎ স্থলবস্না পতস্থে নতু নির্দি্টেনাপি জদগর্ে 
সমুদ্রযানস্য নিিদ্বত্বাদিতি ভাঁবঃ | ৬০ যবনীতি | স রশ্ুঃ ঘ. 

নীনাঁং যবমন্ত্রীণাম্। জাঁতৈরন্ত্রীবিষযাঁদযোঁপধাদিতি ভীষ। মু 
পনানীব মুখপন্মীনি । উপমিতসমাঁসঃ1 তেষাঁৎ মধুনা 

যোমদোঁমদরাগঃ। কার্ধ্যকাঁরণভাবযোরভেদেন নির্দেশ | জ। 
সেহে কমিব অকাঁলে প্রার্ড়ূুব্যতিরিক্তে কালে জলদৌোঁদযঃ গ্রা্থে 

পাঁরষি পন্মবিকাশন্যাপ্রসক্তত্বাৎ অজানাং জন্ুত্ধিনং 'বালাঁতগি' 
অজহিতত্বাদজনন্বব্ষিত্বং সৌরাঁতপস্য ॥ ৬১1 সংগ্রামইতি। 
রঘোরশ্বসাঁধনৈঃ বাঁজিসৈন্যৈঃ | সাঁধনং সিদ্ধিঘৈন্য যোৌরিতি হৈ 
পান্চাঁত্র্যবনৈ: সহ। দক্ষিণাপন্চাঁৎপুরসন্তাক। জহার্থে তৃতীয় 
শৃঙ্গাণাঁং বিকারাঃ শাঙ্গাণি ধনুংধি তেষাং কুজিতৈঃ শদৈঃ। শা 
পুমর্ঘনুধি শা্িনিং | জযে চ শৃঙ্ঘবিহিতে চাঁপেইপ্যাহ বিশেষ? 
কেখাবঃ। অথবা 'শাট্গ শৃঈলন্বন্িতিং কুজিটতঃ বিতৈৈযা অনুগো 
প্রতিযৌদীঃ প্রাতিভটা যণ্মিন তশ্মিন রজসি তুমুলঃ সংগ্রানঃ নু 

সুন্ধমডূৎ1 তুখুলং রণসঙ্কলইত্যমরঃ | ৬২ ॥ ভল্লেতি। নু 
ভল্লাপবজ্জি ততঃ বাঁণবিশেষক্কতৈঃ| স্বহী দলফলোল্লইডি যা 
স্শ্রলেঃ প্ররদ্ধমুখরোমবন্তিঃ | শিশ্াদিভাস্চেতি লচ্প্রভাষ 

তেষাঠং পাঁঞ্গাত্যানাং শিরোভিঃ সরারডি্ুমক্িকাডিববা 
জরঘা মধুরমক্ষিকেমরঃ | তা | সুরা ব্যঙ্গা মী বেশী 
কউকারিকেত্যমরঃ। . ক্তীমি ক্ষৌ্রীণি মধু 
এয ক্ষোত্রং াক্িকাদীভামর: | ক্ষু্রীমরবটরপাদপাঁগএ 
উহা পরতীয়ঃ। 'তেষাঁং পট: সধঃটিখরিব ). গউলং 
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নরোগে উনি রাজজে। প্টিকে, পরিবারে ছি ছু হীং 

চার আস্হাদাযা তি ৬১ ॥ : অপনীতেতি। শেষাঁঃ রাশ 
নীতশিরজ্াণা অপদানিিতশীর্যন্যাঃ অন্তঃ | শীর্ষক শীর্ষণ্যঞথঃ 

রসে ইত্যমরঃ |. শরণাগত্লক্ষণমেতৎ। তং রম্ঘুং শরণং-যুঃ 

ছি মহাত্বনাং সংরস্ভঃ কোপঃ | অংরম্ত২ং অন্তংমে কোঁপইতি 

শ্ঃ। প্রগিপাতিঃ প্রগতিরের প্রতীকারো যস্য সঃ। মহৃতাঁং পরকী- 

মদ্ধত্যমেরারহৎ, নৃতৃ জীবিতরসিতিভাঁবঃ ॥ ৬৪॥ বিনযন্তইতি। 

য রঘোর্সোধাঃ ভটাঃ আভীর্ণান্যজিনরভাঁনি চর্দশরেষ্ানি বালু 

সু দ্রাক্ষাবলযানাঁং ভুমিষু। মৃদ্বীকা গোক্তনী দ্রাক্ষা স্যাদী মধুর- 

তি চেত্যমরঃ | মধুতি ্াক্ষাফলপ্রককতি কৈর্টদোঃ বিজষআমং যুদ্ধ- 
নং বিনযন্তে ল্ম অপনীতবন্তঃ | কর্তৃ্ছে চাঁশরীরে কার্মণীত্যাখ্ব- 
পর লট্ল্মইতি ভূতার্থে লটু॥ ৬৫ ॥ ততইতি। ততোরখুঃ 

স্বান্ কর্ষ্যইব শরণ; উত্্রিঃ কিরটণরিব | কিরণ 
বৃখাংশুগভতিত্বণিধফযঃ ইত্যমরঃ| উদীচ্যানুদগ্ৃভবাঁন্ নৃপাঁন 
নুরকালীব উদ্ধরিষ্যনন কৌবেরীং কুবেরসন্বদ্ধিনীং দিশমুদীচীং 
চান্ছে। .ভানেকেনেৰশব্দেন্যেষুপমা যথাহ দণ্তী একাঁনেকেবশত্ত্বাৎ 

বার্যার্থোপম। দ্বিধেতি ॥ ৬৬ বিলীতোতি | জিন্ধুর্াম কাশ্মীর- 
শেষু কম্চিন্ননবিশেষঃ | দেশে নদব্শেষেহন্েও সিন্ুর্না সরিতি 
যামিত্যানরঃ | লিক্ধোস্তীক্কর বিচেউটটনরজপরিবর্ততিনর্িনীতা 
মাঃ তম্য রঘ়োর্বাজিনোঙ্শ্বাঃ লগ্নাঃ কুষ্ক,নকে মকেসরাঃ কুষ্ক,মনুস্থমকি- 

বকাঃ ষেষাং তান্ বদ্বা লগ্রন্ুক্কমাঃ কেসরাঁঃ সটা যেঘাং তান! অথ 

হ্মং কাশ্মীরজম্মে তামরঃ | কেনরোনাগকেসরে তুরঙ্গসিংহয়োঃ 

স্বকেশেমু বছুলদ্রমে । পুক্াগৰ্ক্ষে কিঞুলুকে স্যাঁদিতি ইহুম£। 
সকার কাষানৃ।- ক্কন্পুঃ প্রকাণ্ডে কাষেইংসে বিজ্ঞানাদিযু পঞ্চম । 
পে সমুহ ব্যুহছে চেতি হৈমঃ | ছুধুরুঃ কম্পয্তিল্ম ॥.৬৭ & 
ত্রেতি। তত্রোদীচ্যাং দিশি ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমৎ' ভর্তৃবরেন্ন ক ট- 

রাক্রমমিত্যর্থঃ রদ্ধুচেফিতৎ রন্ুব্যাপারঃ. হুণা জনপনাখ্যাঃ তরি: 
টযামবরো ধান: পুরি; তাঁসাং কর্পোলেষু, পাঁটলদস্য পাঁটজিন্ঃ 
ট়নানিকুতাকণ্যস্য আদেশ. উপদেশক$, বডুব। অপ্থবা. পাঁটলঃ 



ওত অভীবিদীনীকী। " [ঠা 
আদোশী আদা, খসান তভুৰ 'স্যযং' লেখা উঃ 
ফাস্বোজাইত্তি। 'কায়ৌজ রাঁজামঃ সময়ে ওলাাক্ষো বরং পরা 
ী্ষ্যং তেজ: প্রভাবহোরিতি হৈমঃ | . গোঁঢুষনীশ্বরাঃ অশক্তা, 
গজামাালানং বন্ধনম্) ভাবে ল্যুটি বিভাঁষা লীষতেরিত্যা! 
তেন পরিক্রিটং পরিক্ষতৈরক্ষো্টে্ ক্ষবিশেষৈঃ সার্ধমানতাঁ।। 
তেখামিতি। তেধাঁং কাম্বোজানাঁং সত্ভিরশ্বৈঃ ভূষিষ্ঠা বদ ঘা 
ছবিণাঁনাঁং হিরণ্যানাম্ | হিরণ্যং দ্রেবিণং ছাম্রমিত্যমরঃ | এ 
এবোপদা উপাঁষনানি | উপাধনমুপগ্রাহমুপহারস্তথোঁপদেতাম 
কোঁশলেশ্বরং কোশলদ্নেশাধিপতিং তং রম্বুৎ শশ্বাদসককৎ, বিবিং 

মুছঃ পুমঃপুনঃ শশ্বদতীক্ষমস্কৎসমাইত্যমরঃ | তথাপি ,উৎমে। 
গর্ববাস্ত ন বিবিশুঃ সত্যপি গর্বকাঁরণে ন জগার্ক্তার্থঃ ॥৭০॥ 
ইততি। ততোইনম্তরম অশ্বসাঁধনঃ সম ব্য গুকং গিতিরং ঈৈ 

, হ্িমবন্মূ, উদ্ধ,তৈরশ্খুরোদ্ধতৈ: ধাতুনাং গৌঁরিকাঁদীনাং নে 
স্তৎকুটাংস্তস্য শৃঙ্গাণি | ফুটো শিখরং শ্ক্গমিত্যমরঃ | বা 
গিব আকরোহ । উৎ্পতদ্ধলিদর্শনান্িরিশিখররদ্ধিভ্রমোঁজাধজী 
ভাবঃ ॥৭১॥ শশংসেতি | তুল্যসত্বা্ণাং টসন্যৈঃ জমানবদাম। 
গুহা শেরতেইতি গুহাশযাত্তেযাঁম্। অধিকরণে শেতেরিভা 
ত্যষঃ | দরী তু কন্দরো ঝা স্ত্রী দেবখাঁতবিলে গুহ] ইত্যমরঃ| মি, 
হানাং হরীণাম । সিংহো মৃগেক্ঃ গঞ্চাস্যোহ্্য্যক্ষঃ কেসরী [টি 
রিত্যমরঃ| সন্বস্ধি পরিৰ্ত্য পরারত্যাবলোকিতং শহিত্বৈৰ গী; 
ভজ্গেনাবলোকনং কর্তৃ সৈন্যঘোষে সেনাকলকলে অন্তমবায় 
সত্যপি অসম্ত,মম. অন্তঃক্ষোভবিরহিত্বম্ নএঞঃ প্রসজ্যপ্রতিযে: 
সমানইব্যাতে। শশংস কথধামাস | সৈন্যেত্য ইতযর্থান্লভাঙে 
বাঁহাচোন্িতমেৰ মনোব্ত্তেরনুমাঁপকমিতি ভাঁবঃ| অজস্তন্তত্বে ছে 
ভুনাসত্বানাশিভি। মহি সমবলঃ সমবলাদ্বিভেতীতি : তাঁবঃ 11 
ভূর্জোম্িতি-| ভুর্জেু ভূর্জর্পত্রেষু | জপ 
চ্সিকা মতেতি ফাদবঃ| মর্্রঃ শুপ্ণগনিঃ | মর্দরঃ শুর 
শি, যাদবঃ | অবঞ্চ 'শুক্রাদিশববদা,ণিনি বর্ততে: এ । 
মর্দধিররগুকগুপগন্ধিভিরিতি। “অতোধা্রীভুডাঃ পানা 
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ত্যর্থঃ; $বকীটকাদাঁং - “বেধুধিশেবাশীহ : ধৃনিছেতবও' প্রোিনুখখা 
ত ভাবহ3 পাঙ্গাশীকরিণঃ শীতদাইভার্থঃ | মকতো বাঁতাঃ মণ্দে 
নর ॥৭৩ | বিশশমুরিতি | টিসনিকাঁঃ 1 সেনা 
বতাঃ। “ প্রী্থহতীষ ্ঠকৃপ্রত্যষঃ | নমেরণাঁং স্রপুক্রাগীরনাং 
সু ডি , দবষূুপবিষীনাঁং মৃগ্গাণাং কতৃরীমৃগাণাঁৎ নাভি- 
পীসিভোধ্সঙ্গাঃ স্রেভিততলাঃ দষদঃ শিলা অধ্যাস্যাথিষ্ঠীষ। 
শীড্স্থাসাঁং কর্টোতি' কর্ম! দৃষৎন্ অধিকহোত্যর্থঃ বিশশ্রমুঃ 

ভ্তাঃ') ৭৪ ॥ জঅরলেতি। অরলেষু দেবদাঁকবিশেষেষু আসক্তাঁনি 

মাঁতজ্গাঁনাঁং গজাঁনাঁং প্রীবাঁনু ভবানি ট্গ্রবেষাণি কণ্ঠশৃঙ্খলানি | 
ভ্যাইণ চেতি চকাঁরাঁৎ এ প্রত্যযঃ | তেষু স্ফরিতত্বিষঃ এাতভি- 

দমিতভাঁসঃ ওবধবঃ জ্বলস্তবোজ্যোতির্তাবিশেষাঃ নক্তং রাঁত্রো। মেতুর্না- 
স্টরধোঁঃ অন্েহদীপিকাঃ তৈলনিরপেক্ষাঃ প্রদীপাঃ আসন & ৭৫ & 

স্যতি। তস্য রঘোঁকতল্ফেয়ু 'উজ্বঝিতেষু নিবাঁসেশু সেনানিবে- 
যু কণ্ঠরজ্ঞভিঃ গজটগ্ঁবৈঃ ক্ষতাঁঃ নিশ্বিষ্টীং ত্বচোষেষাঁং তে দেব- 

£ কিরাঁতেভ্যোবনচরেভ্যো শজানাঁং বর্্ প্রমাঁণম। বর দেহপ্র- 
শযোশ্রিত্যমরঃ | শশংসুঃ কথিতবস্তঃ। দেবদাকক্দতৃক্ষটতর্গ- 
দামেখমতামনুমীযতইভর্থ ॥৭৬ ॥ তত্রেতি। তত্র হিমাদ্রে 
[ঘাঃ পর্বতে ভবৈঃ পীর্বতীষৈঃ | পর্বতাচ্চইতি ভপ্রত্যষঃ | গটৈ- 
১সবসক্ষেতাঁখ্যেঃ সগ্ততিঃ।  গণানুৎসবসঙ্কেতাঁনজয়ৎসপ্ত পাঁগুব- 
তি মহাভারতে | নারাচানাঁং বাণবিশেষাঁণাঁং ক্ষেপণীষাঁনাঁং ভিন্দি- 
শলানাঁম অশ্মনাঞ্চ নিশ্পেষেণ জঙ্ঘর্ষেণ উত্পতিতা অনলা ধশ্মিং 

ৎ তথোক্তয়। ক্ষেপণীযোভিন্দিপাঁলঃ খড়শোঁদীর্ঘো মহাফিলইতি 
দবং ॥ ঘোঁরহ ভীমৎ জনাং যুদ্ধমভূত্। যুদ্ধমীযোধনং জন্যমিত্য- 
রঃ ॥৭৭ ॥ শট্ররিতি। স. রন্বুঃ শরৈরব্ণণৈকৎ্সবসক্ষেতান্নায 

গান বিরতোৎ্সবান্ কৃত্ব জিছ্রত্যর্থ: কিম্নরান ৰাহ্যোঃ ব্যভুজযে!| 

যোদাছরণহ জযখ্যাঁপকং প্রবন্ধবিশেষং গাঁপযাঁধাঁস । গতিবুজ্ধীভ্যা- 
দন! কিন্নরাপাঁং কর্মত্বম ॥ ৭৮ ॥ পরম্পরেণেতি। 'তেষু গণেষূ উপাঁ- 
নযুক্তাঁঃ পাঁণষেধেষাং তেষু সস পরজ্পরেণান্যোন্যৎ রাঁজ্ঞা হিসবতঃ 

রোধনরপে! বিজ্ঞাতঃ হিদাত্্িশাপি রাক্তঃসারোবিলজপোবিজ্ঞাতঃ। 
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এহেন : তত্ুত্যবনতূনামনা্াত্বং .. গণালামদুতপুরক্চ:। পরায় 
মাতে ।$৯8: তত্রেতি 'স.: রঘু “ছিমা্রে): আক্ষোভাযযঃ 
যশোরাশিং নিরেশ্য নিধা পৌলভ্তোন রাঁবণেন তলিতস্য চাটি 
তস্যাঁজেঃ' উকলাসস্য হনাদধানোজনযন্িবারকরোহ! অব 
কলাঁসমগতত্বব এ্রতিনিবৃত্তইত্যর্থ:। নহি শুরা পরেগ পরাছিক, 
মভিযুজ্যস্তইতি ভাঁবঃ ॥ ৮০ ॥ চকল্পইতি। তন্মিন রঘো জী 
লৌহিত্যা নাম নদী ফেন তশ্মিংস্তীর্লৌহিতো সতি প্রীগৃজ্যোডি 
যাঁণাম। জনপদানাশীশ্বরঃ তা রঘোঁঃ গভাঁনামালালতাৎ প্রা 

কালাগুকজ্রণটমঃ কুষ্ণগুকৰ্ক্ষৈঃ সহ চকল্পে কম্দিতবাদ্ 1৮) 
নেতি। সম প্রাগৃজ্যোতিযেশ্বরঃ কুদ্ধার্কয়ারতক্ত্য্যম। ধারা 
ভ্দদিনঞচ ধারারািং বিনা. ছুর্দভূতম্ অস্য রঘোঃ রথ, 
হপি ন এসেছে পতাকিনীং' সেনাঁং কুতএব এপ্রসেছে ন কুতোগী 

ত্যর্থঃ ॥ ৮২ তমিতি | কামরূপাণাঁং লাঁম দেশীনাঁমীশঃ অভ্যা: 
খগ্ডলবিক্রমম অতীজ্রপরা্রমং তং রঘুং ভিন্নাঃ শবন্মদাঁঃ কটা গা 
যেবাঁং উতঃ নাঁগৈঃ গজেঃ আাঁধনৈঃ ভেজে নাগাঁল দত্বা শরণং গড 

ইতর্থঃ| কীদূশৈর্নাগৈঃ ইৈরন্যাঁন্' রঘুব্যতিরিক্তান্ নৃপাইুপঞ্চ 
রোঁধ।' শৃরাণামপি শুরোরঘুরিতি ভাঁবঃ ॥ ৮৩ ॥ কামরূপেশ্বরইডি। 
কামরূপেশ্বরোঁছেমপীঠস্যাঁধিদেবতাং তদ্য রঘোঁঃ পাঁদমোশ্ছায়া 
কনকমযপাঁদপীঠব্যাপিনীং কান্তিং রত্বান্যের পুষ্পীণি. তেষামুপহারে 
স্র্পণেন আনর্চ অর্চর্যামাঁস ॥ ৮৪ ॥ ইতীতি। জিযুঃর্জযশীল! | 

গ্লাজিস্থশ্চ গৃন্স.রিভি গৃন্ব,প্রত্যষঃ | জ রস্থুঃ ইতি ইত্থং দিশৌজিতবা 

রখৈকদ্ব।তং রজঃ ছত্রশৃন্যেবু রঘোরেকচ্ছত্রকত্বাদিতি ভাঁরঃ | রাস্তা 
মেখজিয়ু কিরীটেমু। মেলি: কিরীটে ধশ্মিলে চুড়ীরক্কেলিদূর্ঘছে 
ইতি হৈমঃ রিশ্রাময়ন, সংক্রামযন্িত্যর্থঃ ন্যবর্তত নিবৃত্ত: 8:৫1 
সঈতি। সরহুঃ সর্বস্থং দক্ষিণাঞ্ষস্য তং অর্বস্বদক্ষিগমূ | বিশ 
জিৎসর্ব্বস্যদক্ষিণইতিগ্রড়েঃ | বিশ্বজিতং নাম ষততম আঁজহে উড 

বালিতার্থঃ | মুক্তটতদিত্যাহ সাং সাঁধুনাঁৎ বাঁরিযুডাঁং মেখানাি 
, আঁদসিযর্জনং বিসর্খায ত্যাগার হি পা্ররিমিঘোগাযেত্থার্থ;1৮১1 
(ত্রান্তইতি। কারুৎঙ্ছোরস্ুঃ বতান্ে হজঞাত্তে |. অত্রমীচহাদঘে ধক 



| সর্গঃ'] ধুবংনৈ ৩৯ 

নাদানৈ বসে চেতামর£1 অচিবানাহ্ অগাত্যানীং লা ইতি সি- 
নখঃংলম্) শচিবোত্ৃতকেছমণত্যই্তি হস । তেবামত্যন্তানুসরণ+ 
যাতনার্থং রাজি; জখিত্বব্যপদেশঃ | রাজাহঃসখিভ্যফচ্ | গর 
র্মহতীভিঃ | গুকর্মছত্যাঙগিরসে পিজ্রাঁদেও ধর্মদেশকইতি ইহমঃ| 
ক্ষিঘাঁভিঃ পুজাঁভিং শমিতং পরাঁজধেন ব্যলীকং দুঃখং বৈলক্ষ্যহ 

যেষাং তান । দুঃখে উবলক্ষ্যে ব্যলীকমিতি বাঁদবঃ | চিরবির- 

চণোহসুকো উৎকষ্ঠিতাঁঃং অৰরোধাঃ অন্তঃপুরাক্গনা যেষাঁং তাঁল্ 
বজোঁখপত্যানি রাঁজন্যাঃ ক্ষপ্ভিংযাস্তান্ | রাঁজশ্বশুরাদ্যদিত্যপত্য 
হপ্রত্যযঃ | মূর্ধীভিষিক্কোরাঁজন্যো বাছজঃ ক্ষতি যৌবিরাঁড়িত্যমর& | 
₹পুরৎ প্রতি নির্ত্ধষে প্রতিগমনাধান্মেশে অনুজ্ঞাতবাঁন্ ॥ ৮৭ ॥ 
ঈ্রতি। তে রাজানো রেখা এব স্বজাশ্চ কুলিশাঁনি চাঁতপত্রাণি চ ধবজাঁ 

যাঁকাঁররেখাইত্যর্থঃ তাঁনি চিহ্বানি যস্য তত্তথোক্তৎ প্রসাঁদেনৈব 
ভ্যৎ এদাঁদলভ্যৎ জভ্ঞাঁজঃ সার্বভেমস্য রযোশ্চররণইীগৎ প্রশ্থানে 
বাঁণসময়ে যাঃ প্রণতয়োনমস্কারাঃ তাভিঃ করটণঃ অঙ্গ,লীঘু, মেখলিযু 
উন আজোঁমাল্যানি তাঁভ্যঃ চ্যুতৈর্মকরটন্দঃ পুষ্পরটসঃ । 
রদ্দঃ পুজ্পরসইত্যমরঃ | রেণুভিঃ পরাশৈশ্চ। পরাঁগঃ হমেনগোরজ 
ঠা গেটরং গৌরবর্ণহ চত্রু,ঃ ॥ ৮৮ ॥ 

ইতি জীমহোপধ্যায়কোৌলাঁচলমল্লিলথশ্রিবি রচিভাঁক্াঁং 
প্নঘ্বুবংশব্যাখ্যাঁয়াৎ সঞ্জীবনীসমাখ্যাঁয়াই চতুর্থ অর্গঃ | 



পঞ্চমঃ সঃ! 

ইন্দীবরদলশ্যামমিন্দিরানন্দকন্দলম্ | 
বন্দাঁকজনমন্দাঁরহ বন্দেইহং বছুনন্দনম্ ॥ 

তমিতি। বিশ্বজিতি বিশ্বাজিনাি অধ্বরে যজ্ঞে। বজ্ঞঃ মট 
হ্বরোযাগইত্যমরঃ | নিঃশেষং বিশ্রাণিতং দত্বমূ। শ্রগদা! 
চুরাদিঃ | কোধাঁপামর্থরাঁশীনাঁং জাতং সমৃূহোষেন তং তথোক্। 
কোঁবোহস্ত্রী কুট্লে খাপিধানেহর্েঘদিব্যযোরিত্যমরঃ| জা 
জনিসমৃহযৌরিতি শীশ্বতঃ | এতেন কৌৎসস্যাঁনবসরপ্রাপ্তিং হচ্া 
তংক্ষিতীশক্ব্নঘুম উপাত্তবিদ্যোলব্ধবিদেযা বরতন্তোঃ শিষ্যঃ কোঁও 
খধ্যদ্ধকেতাণ ইঞ্োোঁৎপবাঁদঃ | গুকদক্ষিণার্থা | পুক্করাঁদিভ্যোদে 
ইত্যত্র র্থা্গাসপ্সিহিতে তনন্তাঙচ্ছেতীনিঃ| অপ্রত্যাখ্যেয় ইতি তাৰ 

প্রপেদে প্রাপ। অন্মিন্ সর্গে বৃত্তমুপজাতিঃ | তল্পক্ষণন্ত স্যাদিজ্রং 

ঘদিতে। জণোগ: | উপেজ্জবজ্া জতজাম্ভতোগে॥ অনন্তারোদীরি 
লক্মমভাঁজে$ পাঁদে। যদীযারুপজাতষযস্তাঁঃ ইতি | ১॥ সইতি। অনর্য 
লোহমূল্যত্বভাঁবঃ অপাঁধারণন্বভাবইত্যর্থ; | মূল্যে পুজাবিধাঁবর্ষ ই 
শীলং স্বভাবে সছ্ুত্তে ইতি চাঁমরশাশ্বতো। যশসা কর্তা প্রকাশজই 
পরকাঁশঃ। পচাদ্যচু। অতিথিষু সাধ্রাতিথেষঃ| পথ্যতিখিবমতিস্ 

তে্টঞিতি ঢ। জ রঘুঃ হিরণ্যস্য বিকাঁরো! হিরশ্যম। দাণডিন 
নাদিশ্ত্রেণ নিপাঁতঃ । বীওহিরশ্সবত্বাঁদপগ্ণতস্থুবর্ণপাঁত্ত্বাৎ। যদ 
সর্বস্থদক্ষিণাঁকত্বািতি ভাঁবঃ | মৃন্বযে মৃদ্িকারে পাত্রে অর্থার্ঘমি 

'আর্থ্যম। পাঁদার্বাভ্যাঞ্চেতি যৎ।, পুজার্থং দ্রব্যং নিধাঁষ জজ 
শাম্তেণ প্রকাশং প্রসিদ্ধং জযত ইতি আত বেদশাস্তর়। ক 
শীস্রাবধ তযোরিত্যনরঃ| অতিথিমভ্যাগতং কৌঁৎসম। আর্তি 
গৃহাঁগতে ইত্যমরঃ| প্রত্যুজ্জগাঁম ॥ ২ তমিতি /- বিথিজ্ঞ) শা 

জোধকরণে প্রতাবাফভীকরিত্য্্ঃ। মান্ধমানাদ্ অগয্াধী-অ্ে 



ধর ] রবুবংগে ৭১ 

ধশোভীকরিতভ্যর্থঃ |: কৃতাবিৎ, কার্য্যজ্ঃ আগমন প্রধোকষনমবশ্যং 
টবামিতি কৃত্যবিৎ বিস্বাম্পতির্মুজেশ্বরঃ 1 দে বিশে বৈশ্যম- 

পাবিত্যমরঃ| বিষীরভাঁজম্ আসনগতহ্ উপবিষ্ট মিত্যর্থ: । বিস্ট- 
'বিটপীদর্ভসুন্িঃ পীঠাদামাসনমিতামরঃ |  বৃক্ষাসনঘোর্বিিষ্টর 

তত মিপাঁতিঃ। তং তপোঁধনং বিধিবদ্দিধ্যস্থং যথাশাক্্রমিতার্থঃ | 

নহ্টমৈতি বহু প্রতীয়ঃ | অর্চয়িত্বা আরা সনীপে| আরাঁদ্দ'রস- - 

পযষোন্িত্ামরঃ | কুতাঁঞ্জলিঃ সম্গ ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকীরেণোবাচ ॥ ৩ ॥ 

প্যগ্রণীরিত্তি। হে কুশাএ্রবুদ্ধে সুক্ষবৃদ্ধে। কুশাত্রীষমতিঃ €প্রীক্ঞঃ 

কমদশীর্ট চ ঘঃ পুমাঁলিতি হলায়ধঃ 1 মন্ত্র্কতাং মতুঅক্টু ণামূ। 
কর্মপাঁপমন্ত্রেতি ক্কিপ 1 খধীণামগ্রণীঃ শ্রে্ঠঃ তে ভব গুকঃ কুশলী 

দর ক্ষেমবাঁন কিম । অপি প্রশ্নে। গর্থীসমুচ্চঘ প্রশ্নশঙ্বণীসস্ভাবন্গা- 

পীতামরং| যতো যন্যাপ্খুরোঃ সকাশাৎ ত্ব্বা অশেষ জ্ঞান 

হাসে স্র্য7াঁৎ টচতনাৎ প্রবোধইব আণপুহ স্ীরুতম 19 ॥ 

র বনেতি। কাঁষেনোপবাঁসাঁদিকচ্ছ,চীজ্ীযণাদিনা বাঁচা বেদপাঁঠেন 

[নসা শাঁবত্রীজপাঁদিন1 কাষেন বাঁচা মননাপি করণেন' বালবস্োজ্জ শ্য 

ঝা লুম্পতী'তি বাঁসবধৈর্ধালোপি স্বপদাঁপহারশঙ্ক(জনকমিত্যর্থঃ | 

£ শশ্বদসরুৎ | মুক্থঃ পুনঃপুনঃ শশ্মদ ভীপ্মমমসরুৎ্নমাঁঃ ইত্য- 

সু ॥ সম্ভুতৎ সঞ্চিততহ মহর্ষের্যরতন্তোঃ ত্রিবিধৎ বাজ নঃকাঁষজং 

শর্ভপঃ আন্তরাঁতৈঃ বিট্মিরিজ্রপ্রেরিতাঁপলরঃশাটিপং ব্যয়হ নাশ 

সাঁপাদসতে কন্চিৎ ন নীয়তে কিয় 1 কচি কামপ্রবেদমে ইত্যমরঃ 08 
সাধারেতি। আঁধারবদ্ধপরমুখরাঁলবালনির্সাগাঁদিভিঃ প্রথক্বুকপা়: | 
গাধারআলবানেহম্বুরদ্ধেবিকরণেহপি চেতি বিষ্বঃ | সুতেভ্যোনির্গ- 

তোবিশেবোহতিশযোবস্মিন্ কর্পাণি তত্খা সংবর্িতানাং রদচ্ছিদাৎ 

বং আশ্রনপাদপাঁনাং বাঁয়াদিঃ আদিশব্দাদ্দাবীনলাদিকপপ্লবো বাঁঁকঃ 

কচ্ছিপ্নাত্তি কিম ৩॥ 2ক্রিবেতি। ক্রিয়ানিশিত্তেঘষপি অস্ুষ্ঠা্- 

দাধনেন্বপি কুশেষ্ সুনিভিঃ বৎসলতাবয,শন্পেহাদ ভগ্নকীমা, অপ্রতিহ- 

তক তেষাঁং মুনীনাম্ অস্কাঁএব শধ্যক্তীন্ত ডাতাঁনি নাভিনাঙানি 

বস্যাঁঃ সা তথোক্তা, মৃগীণাঁং প্রশ্থাতিঃ সন্ততিরনদা অব্যসনা। কচ্চিৎ 

অনপাঁধিবী কিমিত্যর্থঃ | ভুঃখৈনোব্যসনেশ্বঘঘিতি যাঁদবঃ | তেহি 
ূ ৰর | 



ব্যালভবাঁগশরাত্রমহ্কে এব: ধাঁরযন্তি.॥ ৭" নির্কর্ত্যতইতি। ধী 
জনৈর্ণিয়মাতিষেকোনিত্যক্সানাদিঃ নির্বর্ততে নিষ্পাদ্যতে যনে 
জন্দেভ্যঃ উদ্ধুত্যেতি শেষঃ ৷ পিতুণামগ্িদ্বাত্াদীনাং নিরবাগা 
যস্তর্পণাঁঞলয়ঃ | পিতৃদাঁনং নিবাঁপঃ জ্যাদিত্যমরঃ | নির্বর্তা 

উঞ্চানাং প্রকীর্ণোদ্কুতধান্যানাঁং যট্ঠেঃ ষষ্ঠভাঁগৈঃ পাঁলকত্বাদা। 
আহিহিরস্কিতাঁনি নৈকতাঁনি পুপিনানি যেষাৎ তাঁনি তথো্জা 
ঝোঁয়ুত্সাকং তাঁনি তীর্থজলাঁনি শিবানি ভদ্রাণি কচ্চিদনুপধরর্ণ 
কিমিত্যর্থঃ| উষ্ছোঁধান্যাঁংশকাদাঁনং কণিশাদ্যজ্জনহ শিলি 

যাঁদবঃ| যষ্ঠা্টাভ্যাঞ্চেতি যষ্ঠশন্দাস্ভাগীর্থেহচ্ প্রত্যষঃ | অতএবাপুরণ 
খর্বাৎ পুরণগুণেত্যাদিনা ন যঠীসমাসপ্রতিযেষঃ | সিকত ষেষু মা 
টসকতাঁনি। নিকতাশর্করাভ্যাঁং চেতাণ প্রত্যয়ঃ ॥ ৮ নীবারে 
কাঁলেছু যোগ্যকাঁলেযু উপপন্ানামাঁগতাঁনামতিথীনাং কপ্প্যা ভাগা 
তত্তথোক্তং বনে ভবং বন্যং শরীরস্থিতেজবিতস্য সাঁধনং বৌ 
কমূ। পচ্যতইতি পাঁকঃ ফলং ধান্যমিতি যাঁব। নীবাঁরপাঁকা? 

আনিশন্দাচ্ছ্যামাঁকাদিধান্যসং গ্রহঃ | জনপদেত্য আগটতৈর্জনপন্দঃ 

তত আগতইত্যণ। কড়ঙ্গরীয়েঃ কডদ্গরৎ বুযমর্থন্তীতি কড়ঙগরীয! 
কড়ঙ্গরোবুষং ক্লীবে ধান্যত্বচি তুবঃ পুজাঁনিত্যমরঃ| কড়ন্রক্ষিণাঃ 
চেতি ছপ্রত্যয়ঃ | তর্মহ্যাদিভিং নামৃশ্যতে কচিৎ ন ভক্ষা 
কিমিত্যর্থঃ ॥৯॥ অপীতি। কিঞ্চ ত্বং প্রসন্েন সতা মহ্র্ষিণা মম 
খিনীষ শিক্ষযিত্বা বিদ্যামুপদিশ্যেত্যর্থঃ গৃহাঁয় গৃহস্থাশ্রমং পরবে 
ক্রিয়ার্থোপপদেত্যদিন! চতুর্থী। অনুমতোইপি অনুজ্ঞাতঃ কিং 
য্মাৎ তে তব সর্কেষাম আশ্রমাণাং ব্রক্মচর্য্যবাঁনপ্রস্থষতীনামুপকা? 
ক্ষম শক্তমৃ। ক্ষমং শক্তে হিতে ত্রিধিত্যমরঃ | দ্বিতীষমাশ্রম 
গাহস্থ্যং সংক্রমিতুৎ প্রাপ্ত মু অযং কালঃ। বিদ্যাখহুণীনন্ত্্যাত্তদ্যে 
ভাবঃ|. কাঁলসমযবেলানু তুমুর ইতিতুমুন। জর্ধর্বোপকারক্ষমমিতা 
মন্ুঃ | যথা শাতরমাতিত্য সর্ধ্বে জীবন্তি জন্তবঃ।| বর্তৃন্তে গৃহিধিস্তদা 
শ্রিত্যেতর আশ্রম! ইতি ॥ ১০ | কুশল প্রশ্নং বিধাষাগমন প্রযোজনা 
চিনীর্টরাঁহ তবেতি। অর্থঃ পুজ্যস্প্রশস্তস্য| অর্থ প্রশংসা 
মতি শত রত; | তবাভিগমেলাগমনমাত্রেপ মে মলোন তৃথং। 
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ঠহ হ কিন্ত নিষোঁগক্রিষষ আঁজ্ঞীকরগনোৎসুফং সোঁৎকণ্ঠম্। ইষ্টাঁ- 

কত উৎস্থক ইত্যম। প্রসিতোৎসুকোভ্যাৎ তৃতীষা চেতি সগমার্থে 
যা। শাঁসিতু গুরোরাজ্যযা অপি আত্মন! স্মতোঁকা । এ্রকৃত্যাদিভ্য 
সংখ্যানমিতি তৃতীষা। মাং সম্ভতাঁবহিতুং বনাঁৎ প্রীপ্তোহলি গুর্ধর্থং 

রং বাঁণমনমিত্যর্থঃ ॥১১॥ ইতীতি | অর্থাপাত্রেণ মৃশযেনানু- 

'তাঁব্যষঃ অর্বন্বত্যাগোবস্য তস্য রঘোঁঃ ইতি উক্তপ্রকারামুদারায় 
ধর্ধ্যুক্তাঁমপি গাঁং বাঁচং মলোঁনিযোঁগক্রিষযোৎসুকং মে ইত্যেবং- 

1ম । স্বর্গেযুপশুবাগুজ্বদিড়নেত্র ঘ্বণিভুজলে। লক্ষ্যদৃষ্ট্যা স্ত্িষা 

লি গেধরিত্যমরঃ | নিশম্য শ্রত্বা বরতন্ভশিষ্যঃ কোসঃ স্বাঁর্থে- 

ত্তিৎ স্বকার্ধ্যসিদ্ধিং প্রতি ছুর্বলাশঃ মৃ্মযপীত্রদর্শনাস্ছিখিলমনোঁ- 

১ অন্ তৎ রদ্বুম ইতি বক্ষামাণপ্রকারেণণবোঁচৎ 1 ১২1 সর্বত্রেতি | 

রাঁজন্ ত্বং সর্বত্র নোৌহম্মাকং বা্তৎস্বাস্থ্যমবেহি জাঁনীহি। বার্তৃং 

ন্যরোঁগে চেত্যমরঃ | বার্তৎ পাঁটবমাঁরোঁগ্যৎ ভূয্যৎ স্বাস্থ্যমনামষ- 

তিষাদবঃ | ন চৈতদাশ্পর্ধ্যমিত্যাহ নাথ ইতি । ত্বযি নাঁথে ঈশ্বরে 
উ প্রজানামশুভৎ ছুঃখং কুতঃ। থাহি অর্থান্তরং ন্যস্যতি স্র্য্য- 

ত্যার্দিনা সর্ষে তপতি প্রকাঁশমাঁনে দতি তমিআ তমস্ততিঃ| তমিশ্রং 
ঠমিরং রোঁগে তমিআ ভু তমস্ততে। কুষ্ণপক্ষনিশাষাঁৎ চেতি বিশ্বঃ | 
[মিঅসিতি পাঠে তমিআ্ৎ তিমিরম | তমিশীং তিমির তমইত্যমরঃ| 

গাকস্য জনস্য। লোঁকস্ভ ভুবনে জনইত্যমরঃ| -দৃষ্টেরাবরণাঁয় কথং 
প্পেত দৃষ্টিমাবরিতুৎ ন!লশিত্যর্থঃ | কৃপেরলমর্থত্বাৎ তদ্যোগে 
মঃন্বস্তীত্যাঁদিন! চতুর্থী । অলমিতি পর্য্যাপ্ত্যর্থগ্রহণমিতি ভগবাঁন্ 

গা্যকারঃ | কপ্পেত সম্পদ্যেতেত্যর্থঃ কপি সম্পদ্যমাঁনে চতুর্থীতি, 

ক্তব্যাৎ ॥ ৯৩ তবাহ্ৃতইত্যাদিনোক্তং যত্তন্ন চিত্রমিত্যাহ ভক্তি- 

রিতি। প্রতীক্ষ্যেযু পুজ্যেযু। পুজ্যঃ প্রতীক্ষ্যইত্যমরঃ | ভক্তিরনুরাঁগ- 

বশেষঃ 'তে তব কুলোচিতা কুলাভ্যস্তা । অভ্যনস্তেৎপুযুচিতং 

্যাধ্যমিতি যাঁদবং | হে মহাভাগ সার্বভৌম তযা ভক্ত্যা পুর্বর্বানতি- 
শষে অতিবর্তসে | কিন্ত সর্বত্র বার্তং চেত্তর্থি কথং খেদখিক্নইব 

শ্যসে অতআহ ব্যতীতেতি ।  অহং ব্যতীতকাপোঁহতিক্রান্ত- 

কঁল: সন অর্থিভাঁবাঁৎ ত্বাম অভ্যুপেতইতি মে বিষাঁদঃ: ॥ ১৪ &. 
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শীরেতি। হে দরেজ তীর্থে গীতপাত্রে পরতিপাঁদিভা। খদ্ধির্ে 
তথো্ত্ঃ। ধোনে জলাবড়ারে চ মজযাদ্যসটানুশন্পি। পুণাঙ্গে 
তথা পাত্রে ভীর্থং দ্যাঙর্শনেম্বপীতি হলাঁদুধঃ | | শরীরমান্রেণ জি 
আরণ্যফা অরণ্যে ভবা মনুয্যাঃ মুমিপ্রমুখাঃ | অরণ্যান্মনুষয $ 

বুঞ্তপ্রত্যযঃ | টৈকপাতা ফলমেব প্রশ্তির্ষস্য সঃ স্তদ্বেদ কাখেমা 
শি: | প্রক্কতাগিত্বাত্ত তীয়া | নীবায়ইবাভানি শৌভসে। ॥ 
স্ানইতি। ভবাদেকসরাঁপিপঃ সার্বভোমঃ সন মখজং মজা, 

বিদ্যতে কিঞ্চম যদ্যেত্যকিথ্উনঃ 1 ময়ুরবাংসকাঁদিত্বাঁৎ তৎগুৰা; 
: ভস্য ভাবঃ তত্তরং নির্ধানত্বং বামক্তি প্রকটঘতি স্থাঁলে খুক্তম্ | ঘা 

দ্বেসাম্প্রতং স্থান ইত্যমরঃ | তথাহি আুরৈর্দেতৈহ পর্ধাঁষেণ ভা 

পীতস্য হিমাঁংশোঁঃ কলাক্ষযো বদ্ধেকপচযাঁৎ শধ্যতযোহি বর ধা 
মণিঃ শাঁণাঁলীঢ়ঃ সমরবিজষী, হেতিনিহতো! মদক্ষীণে! লাগ। শা 
সরিতঃ শ্যানপুলিনা; | কলাশেষশ্তআঃ সুরতমৃদিতা বাঁলবনিতা| ভনি। 

শোঁভন্তে গলিতবিভবাশ্ঠার্থিযু নৃ্পা ইতি তাঁবঃ| অত্র কামদৰ: 
ধর্শশর্থং ক্ষীণকোশসা ক্ষীণত্মপি শোঁভতে | আটিরঃ পীতাঁবশেষজ 

কৃষ্কপক্ষে বিধোরিবোতি ॥ ৯৬ ॥ তদিভি। ছত্রশ্বাত্বাবদমন্যকার্চ; 

যাঁকতীবচ্চ আঁফলোহবধেখ মানেহবধাণে ইত্তি তিশ্বঃ | প্রযোজনা 
রস্িভোঁহহুম্ অন্যতো বর্দন্যান্তয়াৎ গুর্বর্থং গুকধনমাহর্্ ম অর্জন 
যন্তিষ্যে উদ্যোক্ষ্যে তে তুভ্যং স্বস্তি শুভমস্ত | নমঃন্য্তীত্যানি 
চতুর্থী | তথা চাঁতকোঁপি প্ধরণীপতিতং তোঁষং চাঁত্কাঁমাং কা 

করিত হেতোরনন্যগতিকোহপীত্ার্থঃ | নির্গলিতঃ অম্থু এব গো 

ষস্য তং শরদথনং ঘা্দন্জি ন ফাঁচতৈ | অর্দ গতেধ যাঁচনে চেতি ধাতু 
যাঁচনার্ধে রণেহর্দমমিতি খাদক ॥ ১৭ ॥ এতাধনিতি | এতাঁযন্াষা 
মু প্রতিযাভূং কামোধস্য তং প্রতিযাতুকামহ গ্তকামস্। তু 
রা মকাঁরলোপঃ। ম্ষের্বরতন্তোঃ শিশ্যুৎ কোং 
নৃপতিঃ রঘুঃ সিষিধ? নিবার্ধয হে বিদ্ধন, ্ বধা গুরবে প্রদেষং বন্তুনি 
কিনাঁত্বকং কিষৎ কিংপরিমাঁণং বা ইত্যেবং তং কোঁৎলম্ অন্য 
অপৃচ্ছত। প্রশ্নোইনুষোঁগঃ পৃচ্ছ! চেত্যমরঃ | ১৮ ॥ ততইতি। ভরে 
বর্ধাবদ্যথা্ঘম | জঙ্ার্থে বাতিঃ ।' 'বিহিভাধরাষ বিধিবদনুষ্ঠিতয্া 
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চাল্সাষেকার্থঃ | ম্মধাবেশবিবর্জর্দতায় গর্বাভিনিবেশশুন্যাষ অম্ুদ্ধ- 
ষেত্যর্থঃ | বর্ণানাৎ 'প্রাক্ষগাঁদীনাম আশ্রমাণাঁং ভ্রক্ষচর্ধযাদীনাথি 

বৈ শিষাঁমকাঁষ। বর্ণাঃ স্মার্রণক্ষণাঁদযইতি | ব্রক্ষচাঁরী গ্রহথী 
প্রস্থোভিক্ষুশ্চতৃষ্টষে | আশ্রমোইহনস্ত্রীতি চাঁমরঃ। সর্বরবকার্ধ্য নির্বধোহ- 
যত্যঙ্থত । ভঁ্ৈে রঘবে বিচক্ষণে বিদ্বান বর্ণী ব্রক্ষচারী | বর্ণিনো- 

চাঁরিণইত্যমরঃ | বর্ণাঘদ্দচারিণীতি ইনিএ্রত্যযঃ |. স কৌৎসঃ 
ন্ভতং প্রকুতমাঁচচক্ষে এ ১৯ & সমাপ্তেতি । সমাপ্তবিদ্যেন যয! মৃহুর্ষিঃ 

'কদক্ষিণাঁটি গুকদক্ফিণীন্বীকাঁরার্থং বিজ্ঞাপিতোহভূৎ | অচ গুক- 

চরাধাস্থলিতোপচারাঁহ ভাঁং হুক্ষরাং মে ভক্তিমেব প্ররস্তাঁৎ প্রথমম- 

সঘত্ সংখ্যাঁবাঁন ভটক্ত্যব জন্কষ্টঃ কিৎ দক্ষিণযেত্যুক্তবাঁনিত্যর্থঃ | 
থবা ভক্তিমেৰ তাঁৎ দক্ষিণাঁম অগণযদ্দিতি যোজ্যয ॥২০ ॥ নির্বন্ধেতি। 
রন্ধেদ প্রীর্থনাঁতিশঘেন সঞ্জাতকষা সঞ্জাঁতক্রোধেন গুকণা অর্থ- 

শ্শ্যৎ দারিদ্র্য অচিন্তধিত্বী অবিচার্ধ্য অহং বিত্তস্য ধনজ্য চততমো- 

শ চ কো্টীঃ চতুর্দশ কোটীর্মে মহাম আঁহর আঁলষেতি বিদ্যাঁপরি- 

হখ্যযা বিদ্যাপরিসংখ্যানুসাঁরেণৈবোক্তঃ | অত্র মলুঃ অন্দানি বেদাঁ- 

চত্বাঁয়ো। মীমাংসা ন্যাঁঘবিজ্তরঃ | পুরাণ ধর্ঘ্াশশক্্চ বিদ্যা হোতাশ্চতু- 

শেত্ি ॥২৯ | সোহঙহুমিতি | সোঁইহহু সপর্যাবিধিভীজনেমার্যা 

শাত্রেণ ভবন্তৎ প্রভৃশব্দএব শেষোধস্য তং মত্বী নিঃস্বৎ নিশ্চিত্যে- 

যর্থঃ | শ্ষতনিঙ্ক্ষদ্য বিদ্যামূল্যস্য অপ্পেতরত্বাদতিমহত্বীৎ সংগ্রত্যু- 

কোছ্ধং নির্বন্ধুং নাভ্যুৎ্সক্ছে ॥ ২২॥ ইণ্থমিতি | দ্বিজরাঁজ- 

গস্তিঃ চক্দ্রকান্তিঃ | দ্বিজরাঁজঃ শশধরোঁনক্ষত্রেশঃ ক্ষপাঁকরইত্যমরঃ| 
ল্যাৎ সোমোরাঁজ! নে ক্রাঁক্ষণাঁনাঁমিতি আতেঃ | দ্বিজরাঁজকান্তিত্বে- 

শর্থাবাঞ্িউবরাগ্যৎ বারঘতি । এনসঃ পাপাঁৎ নিন্ৃত্াা ইক্জ্রিযত্বত্তির্ধস্য 

ঃ জশদেকপাথোরখুঃ বেদবিদাঁৎ বরেণ শ্রেন্ঠেন দ্বিজেন কৌৎজেন 
"থম আবেদিতোঁনিবেদিতঃ সন্ এলং কৌৎ্সং ভূষঃ পুনর্জগাঁদ ॥২৩। 

র্ধর্থমিতি | আতস্য পারহ দৃষ্টবানল্ শ্রতপাঁরদৃষ্বা | দৃশেঃ ্নিবিতি 

চমিপ | গুর্র্র্থং গুকদক্ষিণার্থং যথা তথা অর্থ যাঁচকঃ | বিশেষণদ্বষে- 
বাপি, অস্যাঁপ্রত্যাখ্যেযত্বমাহ 1 রঘোং সকাঁশীৎছ কামং মন্োরথম 

ঘনবাপ্যাপ্রাপ্য বদান্যাস্তরং গতঃ | স্র্বদান্যস্থললক্ষ্যদীনশেখ0- 
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বছপ্রদে ইতামরঃ | ইত্যেবংরপঃ অযং পর্ীবাঁদস্যাঁপবাঁদস্য নে 

| হুতনঃ প্রথমোধ্বতারঃ আবির্ভীবো মে মাঁড়ুৎ মান্। রঘোরি 
স্যনামগ্রাহণং সম্তাবিতত্বনোতিনার্ঘম। তথাঁচ সস্তাবিতন্য 'চাকীর্ডি 
মরগাদতিরিচাতে ইতি ভাঁবঃ ॥ ২৪॥ ইতি সত্ব মহিতেপুষ্ 
এশত্তে প্রলিদ্ধে মদীষেহমযাগারে ত্রেতাগ্মিশাঁলাষাঁং চতুর্থোইয়িট 
বসন দ্বিত্রাণি দ্বেত্রীণি বা অহানি দিনাঁনি। অং 
ধিকমংখ্যাঃ সংখ্যেষে ইতি বনুত্রীহিঃ | বনুত্রীহেণ সংখ্যেষে উর 
বগণাঁদিতি ভচ্ | সোঁঢ়,মহ্থসি হে অর্থন মান্য ত্তবদর্থং তব পরে 
জনং সাঁধযিতুৎ যাঁর যতে যতিষ্যে |. যাবৎপুরা নিপাঁতযোর্জট ই 
ভবিষ্যদর্থে লট॥২৫॥ তথেতীতি। অগ্জস্া ব্রাক্ষণঃ গ্রী 
প্রীতঃ সন্ তস্য রধোরবিতখমমোঁঘং সঙ্গরং প্রতিজ্ঞাঁম | অথ প্রতি 
জ্ঞাঁজিসংবিদাঁপৎসু সঙ্গর ইত্যমরঃ| তাঁৎ শিরমিতি কেচিং পঠদি। 
তথেতি প্রত্যগ্রহীৎ। রত্বুরপি গাঁং ভূমিমাতিসারাঁং গৃহীতধনাম 
অবেক্ষ্য কুবেরাদর্থং নিষ্কষ্ট,ম্ আঁহর্তূং চকমে ইযেষ ॥ ২৬ 
বশিষ্ঠেতি। বশিষ্ঠস্য ঘৎ মন্ত্রেণোঁক্ষণম্ অভিমন্ত্রা প্রোক্ষণং তজীং 
প্রভাবাৎ সামর্থযাদ্ধেতোঃ উদন্বদাকাঁশমহীধরেষু উদন্বতুযুদধেখআকাখে 
মহীধরেষু বা মকৎসখস্য । মকতঃ সখা ইতি তৎ্পুকষঃ বুত্রীহো সা 
সান্তাভাঁবাঁৎ। ততো বাযুসহাঁষস্যেতি লত্যতে। বাঁরীণাঁং বাহনে 
বলাহকঃ ৷ পৃষোদরাদিত্বাৎসাঁধুঃ | তদ্যেব মেঘজ্যেব তদ্রথস্য গঞ্জ 
সঞ্চারোন বিজয়ে ন বিহৃতা হি ॥ ২৭ ॥ অথেতি। অথ প্রদোধ 
রজনীমুখে তৎকালে যানাধিরোহণবিধানাঁৎ প্রবতোধীরোরঘুঃ মা 
স্তাভিবঃ সাঁমন্তোরাঁজমাত্রমিতি জন্তাবনট্যব ককলাঁসনাঁথং কুনেং 
তরমা বলেন জিগীষুও জেতুমিচ্ছ,ঃ সন্ কল্পিতং সঞ্জিতং শন্তুং গর 
যপ্য তং.রথম অধিশশ্যে রথে শযিতবানিত্যর্থঃ | অধ্িশীস্থানাং 

 কর্েতি কর্ত্বম্ ॥২৮॥ প্রাতরিতি। প্রাঁতঃ ্রযাঁাভিমুখায় তন 
রঘবে কোবগৃছে নিযুক্তা অধিকর্তা ভাগুাঁরিকাঁঃ সরিম্মযাঁঃ সন্তঃ কো 
গঘৃহস্য মধ্যে নতস্তোনভনঃ | পঞ্চম্যাস্তসিজপ্রত্যয়ঃ | পতিতা 
হিরশ্যযীং সুবর্ণমষীমূ | দাঁতিমাষনেত্যাঁদিনা নিপাঁতনাহদাধ। 
বর্টিং শশংল$কথযাঁদানুঃ ॥ ২৯ ॥ তমিতি | ভুপতিঃ রম্দুঃ অভিযান 
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ভশমিষ্যমাণাৎ কুবেরালন্ধং বজ্েণ কুলিশেন ভিন্ন 

রাঁঃ পাঁদৎ প্রত্যন্তপর্বতমিব শ্ছিতম্ | পাদাঁঃ প্রত্যন্ত- 
তাঁইত্যমরঃ | শৃঙ্গং সুমেরোঁতিতি ককচিৎ পাঁঠঃ। ভং ভাসুর 

স্বরম | ভঞ্জভাসমিদৌদ্বুরজিতি ঘ্বুরচ্ | হেমরাঁশিং সমস্তং 

ঠন্মেব কেঠৎসাঁষ দিদেশ দদেখ নতু চতুর্দশকোটিমীত্রমিত্যেব- 

॥৩০ ॥ জনস্যেতি। তাবর্থিদাতারে স্বাবপি সাকেতনিবা- 
নঃ অযোধ্যাবাজিনঃ | সাঁকেতঃ স্যাঁদবোঁধ্যাঁয়াং কোঁশলা নন্দিলী 
পে ঘাঁদবঃ | জনস্য অভিনন্দ্যসত্ত্বেখ স্তত্যব্যবসাঁষেখ অভভুতাঁম্। 
ব্যানুব্যেবসাষেষু সত্বমন্ত্রী তু জন্কঘিত্যমরঃ | কে দেখ গুকপ্রদেযাদ- 
কেইতিরিক্তদ্রব্যে নিস্পৃহোহ্্ধা অর্থিকাঁমাৎ অর্থিমনোরথাঁদধিকং 
দদাঁতীতি তথোক্তঃ | প্রে দাঁত্ইতি কপ্রত্যযঃ | নৃপশ্চ ॥ ৩১ ॥ 
থতি। অথ প্রীতমনা মহ্র্ষিঃ কৌৎসঃ জঅবপ্রস্থিতঃ প্রস্থাস্যমাঁনঃ 

[| আঁশংসাঁযাঁং ভূতবচ্চেতি ভবিষ্যদর্থে ক্তঃ | উদ্্রীণাঁৎ ক্রমেল- 
নাঁং বাঁমীনাঁং বড়বাঁনাঞ্চ শটতঃ বাহিতার্থং প্রাপিতধনম আনত- 

কাঁষং বিনষনআঅনিত্যর্থং প্রজেশ্বরৎ রঘ্বুৎ করেণ .স্পুশন্ বাঁচ- 
ঘার্ট ॥৩২॥ কিমিতি। ব্ত্তে স্থিতস্য। ন্যাঁষেনীর্জনমর্থস্য বর্ধন 
শলনং তথা। সৎ্পাত্রে প্রতিপত্তিশ্চ রাঁজবৃত্বৎ চতুর্বিধমিতি কামন্দক 
শ্মিন্ বৃত্তে স্থিতস্য প্রজানামধিপতের্ন পস্য ভূ কাশান্, স্তইতি : 

ামস্ূর্যদ্ি | সতস্দ্থিষদ্রুহেত্যাঁদিনা! কিপৃ। .অত্র কামপ্রসবনে কিং 

টত্রৎ ন চিত্রমিত্যর্থঃ | কিন্তু তব প্রভাঁবোঁমহিমাঁ অনিন্তনীয়ঃ যেন ত্বয়া 

্যধরতি মনীবিতম্ অভিলধিতহ ছুর্গী। ভুহের্িকর্্মকত্বাদপ্রধাঁনে 

র্মণি ভ্তঃ | প্রধানকর্পণ্যাখোষে. লাদীনাভুদ্ধিকর্মাগাম্. অপ্রধাঁনে 

হাদীনাৎ গ্যন্তেকর্ত,শ্চ কর্্মণইতি ম্মরণাঁৎ ॥৩৩॥ আঁশাস্যমিতি। 

ব্বাণি শ্রেযাঁংলি শুভানি অবিজগা.ষঃ প্রাপ্তবতঃ তে তব অন্যৎ প্ুত্রা- 

উরিক্তম্ আঁশাস্যঘ্ আশীঃসাঁধ্যম আশতসনীযৎ ৰা পুনকক্তভূততৎ 
বং সিদ্ধনিত্যর্থঃ | কিন্ত ঈড্যহ স্তৃত্যং ভবন্তং ভবতঃপিতেৰ আত্বা- 

১ণানুরূপৎ স্বর! তুল্যগুণমিত্যর্থঃ পুত্রৎ লভন্ব প্রীপু,হি ॥ ৩৪॥ ই- 

তি আগ্রজগ্বা ব্রাহ্ষণঃ ॥ অশ্রজম্মা দ্বিজে শ্রেষ্ঠে ভ্রাতরি ব্রন্ষণি 

[তইতি বিশ্বঃ | ইণ্বং রাঁজ্ঞে আশিষং ওযুজ্য দত্ত গুরে!ঃ সকাশং 
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সমীপং প্রতীধাঁষ প্রীপ |. রাঁজাঁপি জীবলোকো! জীবসমূহঃ | ঈ 
প্রাণিনি গীষ্পতাবিতি বিশ্ব! অর্কাদালোকং প্রকাশক উচভমাট 
পাঠে জ্বানশিব তল্যাদৃষেরতিথেরাশু সত লেভে প্রাপ ॥ & 
ব্রাক্ষইতি। তস্য রঘোর্দেবী মহিষী ব্রাঙ্মে। তষ্যেদমিত? 
ব্রক্মদেবতাঁকে অভিজিন্নামকে মুহূর্তে কিল ঈষদসমাপ্তং কুমাঁরং রা 
কণ্পং ক্ন্দসদৃশমূ. | ঈষদসমাপ্তাবিভ্যাদিনা কণ্পপ্ প্রত্যযঃ। ঝুমা 
পুতরং সুযুবে | কুমারোবাঁলকে স্কন্দে ইতি বিশ্বঃ | অতো ্রান্মুর্কো 
পত্ত্বাৎথ পিতা রঘুঃ ব্রক্মণোবিধেরের মান্না তমাতজশ্ানং পু 

অজম্ অজনাঁঘকং চকাঁর | অজো হরেধ হরে কাঁমে বিতেধ ছাঁগে রটে 
ন্ুতে ইতি বিশ্বঃ | ৩৩ ॥ রূপমিতি। ওজন্বি তেজন্ষি বলিষ্ঠং বা।& 

স্তেজনি ধাঁতুনামবন্টন্ত প্রকাঁশষোঃ । ওজোঁবলে চ দীপ্তেখ চেতি নি 

রূপং বপুঃ॥ ক্লাথ রূপং নপুংসকম্ | ন্বভাঁবাঁকৃতিসৌন্দর্যযবপুষি গো 
শব্দযোক্রিতি বিশ্বঃ | তদেব পৈভৃকমের | বীর্যাৎ শৌৌর্ধাং তা 
নৈসর্গিকং ন্বাঁভাঁবিকমুন্নতত্বং তদেব তাঁদৃগেবেতার্থঃ | কুমারোধন। 
প্রবর্তিত উৎ্পাঁদিতো দীপঃ প্রদীপাঁৎ ম্বোঁৎপাঁদকদীপাদির স্ব 
স্বকীযাঁৎ। পূর্বাদিত্যোলবভ্যো বেতি ম্মাস্তঃবো বৈকল্পিক: | কারা 
জনকাঁৎ ন বিভিদে ভিন্নোনীভূৎ সর্বাতবনা তাদৃশএবাভূদিত্যর্থ; | 

উপপাত্তেতি। গুকভ্যো বিধিবদ্যথাশাস্ত্রম্ উপাত্তবিদ্যং লব্ববিদাগ 

যৌবনস্যোতেদাঁদাবিভাঁবাদ্ধেতো বিশেষেণ কান্তৎ সেয্যং তাক 
প্রতি সাঁভিলাষাঁপি উঃ ধীর] স্থিরোক্রতচিত্তা | শ্থিরা চিত্বোন্র্তি। 

তদ্ধৈর্ধ্যমিতি সংজ্ভিতমিতি ভূপাঁলঃ | কন্যা পিতুরিব গুরোঃ রয়ে 
অনুজ্বামীচকাঁজক্ষ ইযেষ। চিটসেদি০ অনুজ্ঞাশনা 

পিডৃপারতন্ত্রযামুপমাসামর্ঘ্যাৎ পাণিগ্রছণষৌগ্যতা চ ধলাতে | ৩। 

ভথেতি | অথ.স্বমুভ্গিন্যা ইন্দুমত্যাঁ স্বযংবরার্থং কুমারসণুজদ 
_ আন্যনে উৎস্ুকেন দ্রথকৈশিকাঁনাং বিদর্ভদেশাঁনামীশ্বরেণ স্বামি 
ভোজেন রাজ আপ্তোহিতোঁদূতো রঘবে বিশ্টঃপ্রেঘিতঃ | করি 
মীত্রযোঁগেপি চতুর্থ ॥ ৩৯॥ তমিতি। অসে রঘুত্তং ভোঁজং মলা 

সন্বস্ধম অনুচাঁনত্বাদিগুণখোগাৎ স্পৃ হুণীষসদ্বদ্ধং বিচিন্তয গা 

পুত দাঁরক্রিযাঁঝোগযনশং বিবাহঘোগ্যবষসৎ বিচিন্তা সমৈন্যদেন 



সর্গঃ]  রঘুবংশে ৪৯ 

রহ খদ্ধাং সমৃদ্ধাৎ বিদর্ভাধিপদ্য ভোঁজস্য রাজধাঁনীং পুরীত প্রস্থা- 
যান । খীষতেইস্যামিতি ধালী। করণাঁধিকরণযোস্চেতি অপি" 

[ণে লুয্্রত্যষঃ | রাঁত্ঞাৎ ধালীতি বিগ্রাহঃ ॥৪০॥ তন্যেতি | 
কার্ধ্যাসু রাঁজযোঁগ্যেফু পটভবনাঁদিবু । ০সধধোহজ্্রী রাজসদনমু- 

গর্োপকাঁরিকেত্যমরবচনব্যাঁখ্যানে ক্ষীরস্ামী উপটক্রিষতে উপ- 

রাঁতি বা পটমগুপাঁদি রাঁজসদনমিতি। রটিতা উপগারাঃ শবনা- 

যেয়ু তে তথোক্তাঁঃ জানপনানাঁং জনপদেভ্যঃ আগতানাম্ উপ- 

ভিঃ উপাঁষটনঃ বন্যাঁঃ বনে ভবা ইতরে ঘযেষাঁং তে বন্যেতরাঁঃ অব- 
ইত্যর্থঃ | ন বকুত্রীহঠাবিতি সর্বর্বলাঁমসংজ্ঞানিষেধঃ | তৎপুকষে 

উ্বনামসহত্ঞা ছুরর্বাটৈব | তন্য মনুজেক্্রস্থনোঃ অজস্য মার্গে নি- 

স| বাঁপনিকাঁঃ উন্যাঁনান্যাক্রীড়াঃ | পুযাঁনাক্রীড়উদ্যানমিত্যমরঃ | 

(ন্যেব বিহাঁরাঁঃ বিহাঁরস্থানাঁনি তৎুকণ্পাস্তৎসদৃশাইত্যর্থঃ । ঈষদ- 

ঘাপ্তাবিতি কল্পপৃপ্রত্যযঃ | বভূবুঃ ॥ ৪১॥ অইতি বিল্ুঙ্ঘিতাধা 
তিক্রান্তমার্গঃ মোইজঃ জীকরাঁটর্রুঃ শীতলৈরিত্যর্থঃ মকত্িবর্বাতৈঃ 
নর্ভিতাঃ কম্পিতাঁঃ নক্তমালাঃ চিরবিল্লাখ্যব্ক্ষভেদাঁং, | চিরাবিলো- 

ট্রনালঃ করজশ্ত করঞ্টেকে ইত্যমরঃ ॥ যশ্মিন্ তন্মিন্ নিবেশার্হে 
ত্যর্থঃ | নন্মদাঁযাঁঃ রোঁধমি রেবাযাঁভ্তীরে ক্ান্তং শ্রান্তং রজোঁভিঃ 
রাঃ কেতবো জা যস্য তৎ ৈন্যং নিবেশযাঁমাঁল ॥ ৪২ ॥ অথেতি। 

ধ উপরিষটীদুর্ঘচূ। উপঘু্ণপরিউাদিতি নিপাতঃ 1 ভ্রমভির্মদ- 
ভাঁদ্িতি ভাঁবঃ| ভ্রমট্রঃ প্রাক উন্মাজ্জনাৎ পুর্ব্বং স্চিতো জ্ঞাঁপি- 
টা প্রবেশে! যস্য সতথোক্তঃ নির্দৌতদানে ক্ষালিতমদে 

[তএবামলে গগুভিত্তী যস্য স তথোঁক্তঃ | দাঁনহ গজমদে ত্যাগইতি 

[স্বতঃ | প্রশত্তৌ গণ্ডে গণ্ভিত্ী। প্রশৎসাবচনৈশ্চেতি সমাঁদঃ | 

ভত্তিশব্দঃ প্রশত্তার্ঘঃ | তথা চ গুণরতুমহোঁদধৌ | মতল্িকোঁদঘ- 
রী ন্যুঃ প্রকাগুস্থলভিত্য ইতি | ভিত্তি প্রদেশে বা|। ভিত্তিঃ 

দেশে কুড্যেৎপীতি বিশ্বঃ। নির্দোতদাঁনেন অমল! গণুভিত্তি- 
দ্যেতি বা। বন্যো গঞজঃ সরিতৌনর্্রদাঁধাঁঃ সকাশাৎ। পঞ্চম্যাস্ত- 
টান প্রত্যযঃ | উদ্মমজ্জ উদ্থিতঃ ॥ ৪৩॥ নিংশেষেতি। কথস্ত,তো 
৮ | নিঃশেষবিক্ষালিতধাতুনাঁপি দেখিতশৈরিকাঁদিনাপি নীলাঁভি: 
ৃ ১১ 

1 
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উর্ধাভিঃ রেখাঁচিঃ তটাভিঘাঁতিনিতান্ডিঃ শবলেম কর্ব,রেখ। সিং 
কিনীরিধল্মাঘশবটৈতাঁস্চ কর্ুরে ইত্যমর£| : অশ্মভিঃ পাঁষাণৈ: ফি 
ষ্িতেন কুষ্ঠীক্কতেন দন্তদ্ধষেন খক্ষধাদাম কষ্িৎ তত্রত্যঃ পর্ব 
তদ্য ভটেফু বপ্রক্রিযাঁং বগ্রক্রীড়াঁম উৎখাঁভকেল্সিমিত্যর্থ:। ্ 
খাঁতকেলিঃ শৃক্গা দৈরর্বপ্রক্রীড়া নিশদ্যতে ইতি শব্দার্ণবঃ | শংঃ 
কথযন্ 'দ্ছুচঘন্সিত্যর্থঃ | যুগ্বম॥ 88॥ জংহাঁরেতি। জং, 
রিক্ষেপযোঃ সঙ্গোচনপ্রসারণষোঁঃ লঘ্ুক্রিষেণ ক্ষিপ্রব্যাপারে। 
লঘ্থু ক্ষিপ্রমরং দ্রুতশিত্যমরঃ | হস্তেন শুগাদণ্ডেন | হস্তোনক্র, 

ভেদে স্যাঁ করেভকরযোরপীতি বিশ্বঃ | সশব্দং সঘোঁষং বহতন্ত 
গান ভিন্দন বিদাঁরন তীরাঁভিমুখঃ স গজং বাঁরী গীজবন্ধনস্থান। 
বারী তু গজবদ্ধনীতি যাঁদবঃ | বার্ধ্যা অর্থলীযাঃ বিদ্বস্তস্য ভে 

ভর্জনে প্রতর্তইব বভেব | ৪৫ ॥ টশৈলেতি| টৈলোঁপমঃ স গজঃ টৈব- 
মঞ্জরীণাঁং. জালানি বন্দানি উরসা! কর্ষন্ পশ্চাঁৎ তটমুৎসসর্প পূর্ন 
তেন গজেনোতপীড়িতো নুম্পো বারিরাশিকর্ষস্য সং সরিতপ্রবাহসতুং 

 জজর্প ॥৪৩॥ তদস্যেতি। তস্যকনাগ ন্যেকাকিনে! গজন্য কোর, 
ভিত্তেচাঃ জলাবগাঁহেন ক্ষণমাত্রং শীত নিত্তা মদদুর্দিনমীরদ্ 
লক্গমীঃ বন্যেতরেষাঁং গ্রাম্যাণাম্ অনেকপাঁনাঁং দ্বিপাঁনাঁং দর্শনে 
পুনর্দিদীপে বরৃধে ॥ ৪৭ | অগুচ্ছদেতি। সপ্তচ্ছদস্য বক্ষবিশেষমা 
ক্ষীরবৎ কটুঃ স্ুরভিঃ প্রবাঁহঃ প্রসাঁরোষস্য তম্ | কটুতিক্তকষাযা 

মেখরভ্যেুপি প্রকীর্তিতা ইতি যাঁদবঃ| অসহাৎ তদীযং মদমাধীর 
দেনাগজেক্দ্রাঃ বিলঙ্যিতত্তিরক্কৃতঃ আঁধোরণাঁনাঁং হস্তিগকানাং 

তীব্রোমহাঁন্ যত্বোষৈত্তে তথোক্তাঃ জন্তঃ| আঁধোরণা হত্তিগরক 
হজ্তারোহা নিষাদিন ইত্যমরং | বিমুখীঃ পরাঁও মুখাঁঃ বডুকু: 881 
মইতি| স গজঃ ছিন্না বন্ধা' যৈত্তে ছিন্নবন্ধাঁঃ দ্রুতাঁঃ পলাঁধিতা! 

_ যুগৎ বছন্তীতি যুগ্যাং বাহীঃ যল্মিন্ অচাঁসে শৃন্যশ্চ তং ত্র 
অক্ষাঁঃ রথাঁবষবা দাঁকবিশেষাঁঃ| অক্ষো রথস্যাঁবঘবে পাশকেং 

প্যক্ষমিজ্দ্িষমিতি শাশ্বতঃ। যেষাং তে ভগ্মীক্ষাঁঃ অবএব পর্যন্ত 
পতিত! রথাঃ ঘন্মিন্ তং রাশাঁগাঁহ স্ত্রীণাং পরিত্রাণে সংরক্ষণে বিছা 
ব্যাকুলাঃ|। বিহ্তব্যাকুলে$ মাবিত্যমরঃ | যোঁধা যন্সিন ঘং 
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নালিবেশং শিবিরং ক্ষণেন: তুমুলং জঙ্কুলং চকাঁর ॥ ৪৯4. তর্িতি। 

তে: রাঁজ্ঞঃ বন্যঃ করী অবধ্যইতি শ্রতবান শাস্ত্র জ্ঞাতবান্ 

শরঃ আপতন্তমভিধাবন্তং তং গজং নিবর্তযিব্যন্ ন তু. প্রহরিষ্যন্, 

5এব নাঁত্যাবতমনতিদীর্ধম্_ যথ] স্যাঁৎ। নঞ্র্থন্য নশবস্য সুপ্ল,- 

তি সমাসঃ। কষটশার্ঁ ঈষনাকুষউটচাপঃ জন্ বিশিখেন বাঁণেন 

স্তজঘাঁন। অত্র চাক্ষুষঃ লক্গনীকাঁমোযুদ্াদন্যত্র করিবধং ন কুর্যযাং 

হ ₹হজ্রীর্যে করিণইতি | অতএব যুদ্ধাদন্যত্রেতি দ্যোতনার্থমেব বন্য- 

হণই কৃতম্ 1 ৫০ ॥ সইতি | স গজ] বিদ্ধমাত্রঃ ভাঁড়িতনাত্রঃকিল নতু 

হৃতঃ তথাঁপি নাগরূপৎ গজশরীরমুৎস্থজ্য তেন ব্বত্বান্তেন বিস্মিটিঃ 
বল্মিটিতঃ উসটন্যদূ্টিঃ সন্ স্করতঃ প্রভামগুলস্য মধ্যবার্তি কান্তৎ 

নোহরৎ ব্যোমচরং বপুঃ প্রপেদে প্রাপ ॥ ৫১ ॥ অথেতি অথ প্রভাবে" 

মাপনটতঃ প্রাতপ্তিঃ ক্পদ্রনোটিখঃ ক্পর্ক্ষোথ্পটিনঃ পুটস্পৃঃ কুমাঁরম- 

নমবকীর্ষ্য অভিব্ব্য দশনপ্রভাঁভিঃ দন্তকান্তিভিঃ সংবদ্ধিতাঁঃ উরঃস্থলে 

[ তারহাঁরাঃ স্কৃলমুক্তাঁহীরাত্তে যেন স তথোঁক্তঃ বাঁচোহস্য সন্তীতি 

মী বক্তা । বাঁচোগ্মিনিরিতি খ্মিনিঃ।॥ স পুৰুষঃ উবাচ ॥ ৫২ ॥ . 

[তজতি। অবলেপমূলান্শর্বহেতৃকাৎ। অবলেপস্ত গর্বে স্যাল্লে- 

নে দ্বেষণেপি চেতি বিশ্বঃ ॥ মতর্গস্য মুনেঃ শাপাৎ মতঙ্গজত্বম- 

গীগুবানশ্যি মাহ প্রিষদর্শনস্য প্রিষদর্শনাখ্যস্য গন্ধবর্পপতেঃ গন্ধর্রব- 

ঢাজস্য তন্থুজৎ প্রুত্রমূ | জ্বিষাং মৃর্তিত্তন্ুত্তনুরিত্যমরঃ | তন্বাদে- 

রভূযুভিতি কেচিৎ। প্রিষৎবদহ প্রিষংবদাঁখ্যম্. অবেছি জাঁনীছি। 

প্রি বদতীতি প্রিরংবদঃ | প্রিষবশে বদঃ খজিতি খচ্প্রত্যঘহ ॥ ৫৩৪ 

তি। স মহর্ষিশ্চ প্রণতেন মযা অন্ুনীতঃ সন্ পশ্টান্য ভুতাঁৎ 

ভ্তিমগচ্ছণ্ড তথাঁহি জলস্য উক্ত্বমগ্নেরাতপন্য বা অংপ্রযোগাৎ্ 

₹, নতু প্ররুত্যা উষ্ণত্বং» য টশৈত্যং সা প্ররৃতিঃ স্যভাঁবঃ | 

উজ সেতি জ্ত্রীনিঙ্গনির্দেশঃ | মহবীাং শান্তিরেব 

ভাবো ন ক্রোধইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ইন্ছ্রাক্কিতি। ইঙ্গ্ীকুবংশঃ প্রভবো 

দ্য সং অজে! বদাঁতে কুম্তমযোমুখেন লোহাখ্জেণ শরেণ ভেৎ্স্যতি 

টিনারবিষ্যতি তদা স্বেন বপুষো! মহিন্না পুনঃ সংযেধক্ষ্যসে ঙ্গংস্যসে 

ধা স্ তপোনিনির্ঘাম্ অবোচৎ ॥ ৫৫ ॥ সংমোচিতইতি। চিরং 
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 প্রার্থিতং দর্মূনং ষস্য তেন সত্ববতা বলবতা স্বয়া অহং শাঁপাঁৎ জং 
চিত্রঃ দোঁক্ষৎ প্রীর্পিতঃ -ভবতঃ প্রতিপ্রিয়ং-প্রত্যুপকাঁরং ন রা 
চেৎ মে. স্বপদোপলন্িঃ স্বস্থানপ্রাপ্তিং | পঁদহ ব্যবলিতিত্রীণদ্থং 
ল্মমাত্ঘিবন্য়ু ইত্যমরঃ। বৃথা ,জ্যান্ধি। তছুক্তং প্রাতিকর্ত 
ক্তদ্য জীবিতাম্বরণং বরমিতি ॥ ৫€৬॥ সংমোহনমিতি। হে সখ! 
সখিশব্দেন সমপ্রীণতৌক্তা। যথোক্তমূ অত্যাগসহনোবন্ধঃ সেন 
ঈমতঃ সু একক্রিয়ং ভবেশ্গিত্রং অমপ্রীণঃ খা মতীজজি 
প্রযোগসংহাঁরযোর্কিভক্তমন্ত্রং গান্ধবর্বং গন্ধবর্বদেবতাঁকং সংমো 
তেইনেনেতি সংমোহনং নাঁম মমাস্্রম আদৎস্য গৃহাঁণ যতোধা। 
এযোকরন্ত্রপ্রযৌশিণোহিরিহিংসা নচ,বিজষণ্চ হস্তে হত্তগতোবি্জিয় 
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ বধলজ্জিতঃ কথমন্ত্র গ্রহণপরঃ স্যাঁমিতি চেত্বত্া 
অলমিতি | কিঞ্ক মাঁং প্রতি হয়া প্রহ্থারনিমিত্তযা অলম্ বু 
যদ্যতোহেতোঃ ত্বং মাঁং প্রহর্নপি মুহর্ভূং দযাঁপরঃ কৃপা 
তন্মাছুপচ্ছন্দষতি প্রীর্থঘমানে মধি ত্বযা প্রতিষেধঃ পরিহার মঞ্জ 
বৌক্ষ্যং পাকষ্যং তন্ন প্রযোজ্যং ন কর্তব্যম্ ॥৫৮॥ তথেতি। ম 
মোমশ্চজ্ইব নৃদোঁমঃ| উপমিতসমাঁসঃ | সোঁম ওষধিচজ্্রযোরি 
শাশ্বতঃ | পুকবশ্রেঠ ইত্যর্থ;। অভ্ত্রবিদক্ত্রজ্ঞঃ সোহজন্তথেতি 
সোঁমউদ্ভবো যস্যাঃ সা! তস্যাঁঃ সোমোভবাযাঁঃ সরিতো নর্দদা।। 
রেবা তু নম্মদা মোমোভ্ভবা মেখলকন্যকেত্যমরঃ1 পবিত্রং গ 
উপস্পৃশ্য পীত্বা আঁচন্যেত্যর্থঃ| উদড্মুখঃ দন্ নিগৃহীতশাঁপাৎ নি 
্ভিতশাপাঁৎ উপরুতাদিত্ার্থঃ। তম্মাৎ প্রিরংবদা দস্ত্রমন্ত্রং জগ্রাহ 8 
এবমিতি। এবমবনি মার্গে দৈবযোগাটদ্দববশাৎ অনিন্তানে 
অনির্ীর্্যছেতুকং সখ্যং সখিত্বগ্। অখুযৃর্ধইতি যতপ্রত্যষঃ | আঁমেছুষো! 
প্রাণতবতোস্তযৌন্বব্যে একো গন্বর্কঃ চৈত্ররথস্য কুবেরোদ্যানস্য প্রদেৎ 

শান | অস্যোদ্যানং চৈত্ররথনিত্যমরঃ| অপরোহজঃ সেরাজেহ 
রাঁজন্বত্ঘা রম্যান্ বিদর্ভান্ বিদরভর্দেশাল্ ফথে। | ৬০ তমিতি। 
নগরন্যোপকণ্ে সমীপে তস্থিবাঁমং স্থিত তমজং তক্যাজম্যাগনে 
লাগমলেনাকঢ় উত্পন্নো গুকঃ প্রহর্ষো যস্য সঃ ব্রথটকশিকেন্রো 
বদ অ এরছোর্পাকর্টিমালী সমুদ্রঃ চজ্জসিব. প্রত্যুজ্জগাঁফ | ১১)' 
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বশ্যেভি। ' এমমজম্ অগ্রধাধী সেবাঁধর্শেণ পুরোগিচ্ছম্িত্যর্থ; | 
চৈর্মসঃ পুরং প্রবেশ্য গ্রবেশং কারযিত্বা এ্রীত্যা অর্পিতশ্রীঃ তথ! 
ম প্রকারেণোঁপাচরত উপচরিতবান যথা যেন প্রকাঁরেণ তত্র পুরে 
তো মিলিতো। জনে! বৈদর্ভহ ভোজমাগন্তং প্রীঘুণিকং মেমে, অজহ 
£শং গৃহপতিং মেনে ॥ ৩২॥ তস্যেতি। রঘুপ্রতিনিধিঃ রঘু 

"গা রখ্ুতুল্যইত্যর্থঃ। উক্তণ্ণ দণ্ডিনা সাঁদৃশ্যবাঁচকগ্রস্তাবে। ক্প- 
পীষদেশ্যাদি প্রখ্যপ্রতিনিধী অপীতি | সোহজঃ প্রণতৈর্নমন্ত- 
[| কর্তরি জ্তঃ | তস্য ভোঁজজ্যাঁধিকীরো নিষোঁগঃ তস্য পুকষৈ- 
'কুততারিত্যর্থঃ | প্রবিষ্টাৎ নির্দিক্টীহ প্রাৃস্বারস্য বেদ্যাঁং বিনিবে- 
তঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ পুর্ণকুস্তো যস্যাস্তাৎ স্থাপিতমঙ্গলকলসামিত্যর্থঃ | 
1ৎ রমণীযাঁ নবোপকার্ধ্যাঁৎ হুতনং রাঁজভবনম্ ৷ উপকার্ধা রাঁজ- 
ন্যুপচাঁরচিতেহন্যবদিতি বিশ্বঃ | মদনো বাঁল্যাঁপরাৎ শৈশবাদ- 
রাঁং দশ্শীমিব যেঠবনগিবেতার্থঃ| অধ্যবাঁস অধিষ্ঠিতবান্ তত্রোখিত- 
নত্যর্থঃ | উপান্বধ্যাঁড বস ইতি কর্মত্বম ॥৩৩॥ তত্রেতি। 
ব্রাপকার্ধযাযাঁৎ স্বযযংবরনিমিত্তং সমীন্ধতঃ সংগেলিতো রাঁজলোঁকো 

[সৎ কমনীয়ং স্পহুণীযৎ কন্যাঁললীম কন্যাস্ত শ্রেষ্ঠম্ | ললা- 
"ইস্ত্রী ললাঁমাঁপি প্রভাবে পুকষে ঘজে। শ্রে্ঠভূযাঁশুগুশৃঙ্গপুচ্ছচিস্থী- 
লঙ্গিঘিতি যাদবঃ| লিপ্দোর্লক,মিচ্ছোঃ | লভেঃ সনন্তাছু- 
চযয়ঃ । অজনস্য ভীবাঁববোৌধে পুকবঙ্যাভিপ্রাষপরিজ্ঞানে কলুষা 

মর্থা দযিতেব রাত্রে নিদ্রা চিরেণ নযনাভিমুখী বভূব | রাঁজানং 
মিন চেখরং প্রবিশত্তি প্রজাগরাইতি ভাঁবঃ | অভিমুখী শব্দোভী- 

 ছান্তোবা ॥ ৬৪ ॥ তমিতি | কর্ণভূষণীভ্যাৎ নিপীড়িতে পীবরে? 
নাঁবংসেধ যস্য তং শষাঁযা উত্তরচ্ছদস্যোঁপর্ধযাস্তরণবন্স্য বিমর্দেন 

রণ কশো বিরলোহঙ্গরাঁগো বস্য তং ন ত্বঙ্গলাসঙ্গাদিতি ভাঁবঃ | 

খত প্রবোঁধৎ প্ররুজ্ঞানৎ তমেনমজং সবযসঃ জমাঁনবযস্কাঁঃ উদাঁর- 
5 প্রগলভগিরং স্তাত্বজাঁঃ বন্দিপুত্রাঃ, বৈতাঁলিকাইতি বা পাঠঃ । 

তালিফাঁ বোঁধকরা ইত্যমরঃ| বাগ্ৃভিঃ আ্তিপাঠঃ উ্সি প্রাবো- 
মূ প্রবোধষামাঃ 1৬৫৪ রাক্রিরিতি। হে মতিমতাঁ বর। 

ধারণে যঠঠ]' রাত্রিরতা শব্যাং মুঞ্চ বিনিঞ্রোভিবেতার্থঃ | বিনি- 



৮৪ . '  সঞ্জীবনীন্টীক1। [ 
জন্বে ফলমাঁহ, ধাত্রেতি। ধারা ত্রহ্ষণা জগতো! ধূর্ভীরঃ) ধ: সাজ) 
মুখে ভারে ইতি যাঁদবঃ | দ্বিখৈব দ্বযযোরেবেত্যর্থঃ | , এব 
তৃতীয়নিষেধার্থঃ | বিতক্তা নমু বিভজ্য স্থাপিতা খলু। তন্বী 

আঁ তাঁং ধুরমেকত এককোঁটেখ তব গুককঃ পিতা বিমিদ্বঃ ॥ 

বিভর্ত্তি তগ্যাঁঃ ধুরোভবাঁন্ ধুর বহতীতি ধূর্ষ্োভাঁরবাহী তা 
বছনস্ানম অপরং যদ্ধ,র্পদং তদবলম্থী ততোবিনিক্রোভবেত& 
নহ্থ্যভঘবাহাম্ একোঁরহতীতি ভাঁবঃ | ৬৩॥ নিদ্রেতি। চন্দ্রা 

রাজবদলাদঘো লর্মীনিবাঁসস্থানানীতি প্রসিদ্ধিমাশিত্যোচটে 
নি্র(বশেন নিদ্রাধীনেন জ্ত্যন্তরাসঙ্গো ধন্যতে | ভবতা পয়ু্যৎমুন 

মপি ত্বধ্যনুরক্তত্বমপীত্যর্থঃ। প্রসিতৌঁৎসুকাঁভ্যাৎ তৃতীয়া চো 
সপ্তম্যর্থে ভূভীযা। অপিশবস্তৃস্িষষানুরাঁগস্যাহুপেক্ষাত্বদে তিন 

নিশি খণ্ডিতা ভর্ত,রন্যাঁসঙ্গজ্ঞানকলুষিতা অবলেৰ নাঁধিকে 
জ্ঞাঁতেহন্যাসজবিক্তে খ্ডিতের্যাকফাঁষিতেতি দশরূপকে | অনগেক্ষ 

মাঁণা অধিচাঁরবন্তী সতী উপেক্ষমাঁণেত্যর্থঃ লক্ষমীঃ যেন চজ্েণন 
ত্বন্াননসদৃশত্বাপিতি ভাঁবঃ1 বিনোঁদযতি বিনোদং করেও 

বিনোঁদশবাঁৎ তৎ করোতি তদাঁচষ্ট ইতি গিচ। সাদৃশ্যদর্শনাদযো 
বিরহিণাঁং বিনোদস্থ(নাঁনীতি ভাঁবঃ | জ চক্দ্রোপি দিগান্তলন্বী গণি 

মাশাৎ গতঃ সন অস্তৎ গ্রচ্ছন্সিত্যর্থঃ অতএব ত্বদানিনকচিং বিহা্ 

্বশ্নথসাঁদৃশ্যহ ত্যজতীতার্থঃ। অতোঁশিত্রাৎ বিহাঁৰ তাং লকষীন। 

ন্যশরণাঁং পরিগৃহাঁণেতি ভাবঃ1| অথবা নিদ্রাৰবশেন, ভবতালগেকা 

মাথা অনিরীক্ষ্াঁণা। কর্দণি শালচ। লক্ষীঃ প্রযোজককন্ী দে 

চন্দ্রেণ প্রযোজ্যেন পর্যঘৎনকত্বৎ ত্বদ্বিরহবেদনাঁম | কাঁনাঁমন্ণা 

ঘসুকাং মনভ্তাঁপজবরাঁপিকবিত্যলঙ্কারে। বিনোঁদযতি নিরামধ্তী 

যোঁজনা। শেষং পুর্ব্ব। নাথস্তর অর্থোপপত্তিমপশ্যন্ ইগং গ 
মুৈক্ষিষ্ট ॥ ৬৭ ॥ তদদিতি। তর্ম্মালরক্ষমীপরি গ্রহগাঁৎ বলগুদা মে 
জ্বেন | বলপ্ুস্থানে মনোঁজ্জে চ বনৃগ ভাষিতমন্যবদিতি বিশঃ। যু 
ত্বাবছুন্সিথিতেন খুশীপদেবোশ্বীলিতেম সদ্যো দ্বে অপি পরম্পরতূণ 

অন্যোন্যসাদৃশ্যধ অধিরোহ্তাং প্রীপুভাম্। প্ররঘদায়াং লো 
কে কৈ প্রশ্পন্দমানা চলন্তী পকষেতরা ক্িদ্ধা তারা কদীশিকা£ 



গঃ;] | রঘুবংশে চি | ৮৫ 

জম তারকাক্ষঃ কলীনিকেত্যমর | তৰ চক্ষুঃ অস্তঃ প্রচিতভ্রমরং 
ু্গৎ" পদ্মঞ্চ। ফুগপছুন্মেষে সতি সম্পূরণসাদৃশ্যলাঁভ ইতি 
28৬৮ ৪॥ রৃন্তাদিতি! বিভাঁতবাধুঃ শ্বাভীবিকং নৈসর্সিকং তে 
'মুখমাকতস্য নিশ্বাসপবনস্য সেগরভ্যং তাদৃক সেখগদ্ধ্যমিত্যর্থঃ 
উণেলান্যনীষগুণেন সাঙ্কামিকগন্ধেনেত্যর্থঃ ঈপৃসুরাপ্ত [মিচ্ছর্রব | 

প্প্ ধামীদিতি ঈকারাদেশঃ। অনোঁকহানাং রক্ষাঁণাং শ্পথং শি- 

পুষ্পং বস্তাৎ পুম্পবন্ধনীৎ। বন্তং প্রসববন্ধনমিত্যমরঃ | ছরতি আঁ- 
অকণাংশুভিন্মনস্তরণিকিরণোদোধিতিঃ সরসি জাঁতৈঃ সরসিটিজঃ 

টিলঃ সহ। ততৎপৃকষে কৃতি বহুলমিতি সপ্তম্যাঅলুক। সংস্জ্তে সঙ্গ- 
ত। স্যজে্র্দবানিকাঁৎ কর্তরি লট্ ॥৬৯॥ তাত্রেতি তায্রোদরেঘ- 
ভ্যন্তরেষু তকপল্পবেয়ু পতিতৎ নির্ধেঠতা ঘা হারগুলিকা মুক্তাঁদণযঃ 
স্বশদং হিমাম্তঃ লব্বপরভাঁগতয়! লন্বোঁৎকর্ষতযা | পরভাগোঁ- 
1ৎুকর্ষে ইতি যাঁদবঃ | অধরোষ্ঠে ত্বদ্রীষঘং অদশনার্চিঃ দস্তকাঁন্তি- 
তং লীলাঁন্মিতমিবাঁভাঁতি শোঁভতে ॥ ৭০ ॥ যাঁবদিতি। প্রতাঁপ- 

ধস্তেজোনিধিঃ ভানু ফাঁবন্নাক্রমতে নোন্ীস্ছতি | আও উদ্দীমন 
নেপদমূ। ভানাবনুদিতএবেত্যর্থঃ | অস্কায বটিতি। দ্রাক 

ত্যঞ্জসাস্বাযেত্যমরঃ | অৰুণেনাকৃকণাঁ। শ্রস্থততোখকণোহহুৰক- 
মরঃ | তাবৎ তমো নিরস্তম্ | তথাছি হে বীর ত্বষি আঁধোধনেষু, 

যু। যুদ্ধমাষোধনং জন্যমিত্যমরঃ | অগ্রসরতাঁ পুরংসরতাং 

সতি তব গুকঃ পিতা রিপুন্ স্বযমুস্ছিনর্তি কিংবা নোচ্ছিনত্ত্যে- 
ঃ| মন খলু যোগ্যপুত্রন্যস্তভারাঁণাং স্বাঁমিনাঁহ শ্বযং ব্যাপার- 

ইতি ভাঁবঃ ॥ ৭১ | শষ্যাঁনিতি | উভভাঁভ্যাঁং পক্ষাভ্যাঁং পার্খাভ্যাঁৎ 
শিত নিদ্রা বেষা তে উভষপক্ষবিনীতনিদ্রাঃ | অত্র সমাসবিষয়ে 

শস্থানে উভয়শব্দ প্রযোগএব সাঁধুঃ ইত্যনুসন্ধেয়ম্, | ঘথাঁছ 

ফটঃ উভাছুরাত্বোনিত্যশিতি নিত্যগ্রহণস্যেদৎ প্রযোঁজনং বৃতি- 
ঘষে উভশব্দস্যপ্রষোঁগো মা ভূৎ উভযশব্দস্যব যথা স্যাঁৎ উভগ়পুত্র 
যাদি ভবতীতি | মুখরাণ্াখানচলনাচ্ছব্দাযমানাঁনি শৃঙ্খলাঁনি নিগ- 
নি কর্ষত্তীতি তথোক্তাঁ তে তব তত্থে রমন্তী্তি স্তদ্থেরমাঃ হুক্তিনঃ | 
কর্ণষোরমিজপো রিত্যচ্প্রত্যযঃ | হত্তিদ্চকযোক্লিতি বক্তব্যাঁৎ। 
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ইঃ ভদ্েরমঃ প্মীতামরঃ 1 । তৎপুকষে, কুতি: বুলমিতি. ষ্ 

অলুক। শধ্যাং জহতি ত্যজস্ত্বি। যেষাঁং' শদ্বেরমাণাং দস্তা; মৌ 

ইব দত্তকোন্া দস্তকুষুলাঃ তকণাঁকপরাগঘোগাঁৎ বালার্কাকগনর্স 
দ্বেতো ভিন্না্ি গৈর্লিকতটাইব বিভাঁত্তি ধাতুরক্তাইব ভাত্তীতার্থ 
দীর্ষেষিতি | হে বনজাক্ষ দীরজাঁক্ষ। বনং নীরং বনং সত্ব 

. শীশ্বতঃ। দীর্ষেষু পটমগুপেষু নিষমিতাঁঃ বদ্ধাঃ বনাঁযুদেশ্যা বণ 

দেশে ভবাঁঃ | পারসীকা বনায়ুজা ইতি হুলীযুধঃ | অমী বা 
অশ্বা মিদ্রাঁৎ বিহাঁষ পুরোগতানি লেহাঁনি আঁস্বাঁদ্যাঁনি টসম্ববশিঃ 
শকলানি। সৈদ্ধবৌহভ্ত্রী সিতশিবং মাঁণিমন্থ্চ সিদ্ধুজইতাম 
বক্তেণাত্মণা মলিনযন্তি মলিনানি কুর্বন্তি। উত্তঞ্ সিদ্ধয়োগমংখা 
পুর্বাহ্ুকালে চাশ্বানণাং প্রাধশো লবণং হিতম্ | শৃলমোহ বিষ 

লবণ টসম্ধবং বরমিত্যাি ॥ ৭৩॥ ভবতীর্তি। লানঃ পুশ্পোগহায 
পুষ্পপুজা লীনত্বাদেব বিরলভক্তিবির্বরলরচনো ভবতি। প্রদীগাম 
স্বকিরণানাৎ পরিবেষন্য মগুডলস্যোসত্তেদেন স্ফকরণেন শৃন্যা ভন 

নিস্তেজস্কা ভবস্ত্বীত্যর্থঃ | অপি চ অযং মঞ্জ,বাঁক্ মধুরবচনঃ পট 
তে তব শুকঃ ত্বত্প্রবোধনিমিত্তে প্রযুক্কামুচ্চারিতাং নোমান 

শিরৎ বাঁণীমন্ুবদতি অন্ুরুত্য বদতীত্যর্থঃ। ইত্থং প্রভাঁতণিতা 
বর্তস্তেহতঃ প্রবোদ্ধব্যমিতি' ভাঁবঃ ॥ ৭৪ ॥ ইতীতি। ইতীতথং ছি 
চিতবাঁগ্ভিঃ বন্দিপুত্রঃ টবতাঁলিকৈঃ। পুত্রগ্রহণং সমানব্যন্ত্বো 
তনার্থন। সপনি বিগ্বতনির্রঃ কুমারঃ তল্পৃৎ শধ্যাঁম। তল্পংশয্যাউদা 
ঘিত্যমরঃ| উক্তবাঁথুকাঁর বিসসর্জ ইজাদেশ্চ গুকমতৌহনৃচ্ছ ইভা! 
এত্যয়ঃ| কথমিব, মদেন পটু মধুরং নিনদস্তিঃ রাঁজছং সৈঃ বো 
সুপ্রতীকাখ্যঃ সুরগীজঃ ঈশীলদিগৃশজঃ গঙ্গাধাইদং গাঙ্গং দৈব 

প্লিনমিব। তোষোশিতং তৎ্পুলিনং সৈকতং দিকতাঁমযমিতামর। 

সিকতাঁশর্করাত্যাঁ চেত্যপপ্রত্যবঃ| জুপ্রতীকগ্রহণং গ্রাধ 
উকলানবাসিনত্তস্য নিত্যৎ গঙ্গাতটবিহাঁরসম্তবাদিত্যনুসন্ধেষম 1%1 
অখেতি। অধোণ্ধানানত্তরম অঞ্চিতাঁনি চাঁরণ্যক্ষিপদ্ষমাণি গ 

॥ মেখিজঃ শাস্ত্বে দৃউমবগতৎ দিবসমুখোঁচিতৎ প্রীতঃকালোটি 
"বর্ধিমনু্ঠালম অবাধ্য মাপা । জ্যতের্্যস্তাথ' 'ল্যপ। কুখ 



বর্গ ] রঘুবংশে | ৮৭ 

সদশৈর্ষিরচিতোহ্সুকুলঃ ব্বযংবরোচিতো! বেষো নেপথ্যং যস্য 
£ জন্ ব্বষংবরস্থং ক্ষিতিপসমাঁজং রাজজমৃহমূ অগাঁৎ 

টমৎ। ইণোগ! লুভ্ভীতি গাদেশঃ। পুষ্পিতা গ্রারত্মেতৎ তল্ল- 

ন্ অযুজি নযুগারেফতোধকারো যু চ লজে। জরগা্চ পুশ্পিতাগ্রা 
৬৪৭৩ ॥ 

৷ ইতি জ্রীমহোঁপাঁব্যাঁকোলাঁচলমন্লিনাথস্থরিবিরচিতাঁষাঁং রখু- 
বংশব্যাখ্যাঁষাঁং সঞ্জীবনীনমাখাঁষাঁং পঞ্চমঃ অর্গঃ| 

খই 



১৪ কু ও রি 
ষ্ঠ সর্গঃ। 

জাহবী মূর্থি পাঁদে বা কাঁলঃ কণ্ঠে বপুস্্যথ | 
কামারিং কাঁমতাঁতং বা কঞ্চিদোবং জগামহে | 

্ সইতি) মোহজঃ তত্র স্থানে উপচাঁরবতু রাজোপচার 

মঞ্চেমু পর্যস্কেয়ু দিংহাসনস্থানু মনোত্তবেষাঁন্ মনোহরনেপথা, 

টবনা[দকানাঁং বিয্লানৈশ্চরতাঁম্ | চরতীতি ঠকৃএত্যযঃ। মা 

মমরাথাঁন | মকতো পবনাঁনরাবিত্যমরঃ| আঁক্টলীলান্ গৃহীজ 
সেৌভাগাঁন্ ভাঁকউনকলীলানিত্যর্থঃ | আপেক্ষত্বেহপি গমন 
দমাদঃ |, নরলোঁকং পাঁলযন্তীতি নরলোকগালাঃ। কর্্মপ্যণ্প্রতয। 
তান্ ভূপাঁলান্ অপশ্যৎ। অর্গেহশ্মিরপজাতিঃ ছন্দঃ ॥১॥ রতেরিঝি| 
রতিঃ ম্মরভ্রিযাযাঞ্চ রাগে চ স্ুরতে ম্মৃতাইতি বিশ্বঃ | রতেঃ কাজ 
প্রিষাঁষাঁঃ গৃহীতাঁনুনযেন স্বীক্কতপ্রার্থনেন গৃহীতরত্যনুনষেনেত্। 
সাঁপেক্ষত্বেইর্পি গমকত্বাঁৎ সমাঁসঃ | উশ্বরেণ হরেণ প্রত্যর্িতস্থা 
কামমিৰ স্থিতং কাঁকুৎস্থমজম আঁলোঁকযতাঁং নৃপাঁণাঁং মনঃ ইন্দুমতী 
নিরাঁশং বৈদ্ানিল্পরহৎ বভূব | ইন্দমতী সতগতিমেনং হ্যা 
নাঁম্বান বরিষ্যতীতি নিশ্চিক্যুরিত্যর্থঃ | অর্বাতিশযসৌন্দর্যযমসোরি 

ভাঁবঃ ॥ ২ ॥ বৈদর্ভেতি। অসেও কুমাঁরো বৈদরভেণ ভোঁজেন নির্দিষ। 

এদরশিতিং মঞ্চ পর্য্যঙ্কং ক্ুপ্তেন শুবিহিতেন সোঁপাঁনগঞ্ে 

মৃশরাঁজশাবঃ নিংহপোঁতঃ। পৌতঃ পাকোহর্ভকৌভিস্তঃ পৃ 
শাঁবকঃ শিশুরিত্যমরঃ | শিলানাঁং বিভন্গৈর্ভজীভিঃ তুঙ্গমুন্ততং নগোং, 
সঙ্গং শৈলাগ্রমিব আঁকরোঁহ ॥ ৩॥ পরাদ্দ্যেতি। পরার্দযাঃ তে 
বর্ণঃ নীলপীততাঁদযৌধস্য তেনাত্তরণেন কম্বল দিন! উপপন্নং সন্ত 

_ বত্ববপ্রত্বখচিতমাঁসনং নিংহাঁননমূ আসেদিবান অধিষ্ঠিতবাঁন দোহা! 

_ ময়্ুরপৃষ্ঠীঅধিণ গুহেন মেনান্য! সহ। দেনানীরগ্নিভূণ্ডহ ইত্যমর। 
ভূষিষ্ঠমতার্থম্ উপমেষকান্তিরঁসীৎ। ময়ুরস্য বিচিত্ররূপত্বাঁৎ তৎসামাং 
রত্বীসনস্য তদ্দারা চ তদারূঢ়ুযোরপীতি ভাঁবঃ ॥ 60 তান্ছিতি। তা 

রাজগ্ররুুরাস্থ শ্রিষা লক্ষ্য কর্ত্যা পষোঁমুচাঁৎ মেঘানাঁং...গঠ্ক্ধি 
বিভ্বুতেধ সঃ বিতক্তঃ তরজেমু, তরণিরিব,-স্বযমের এবং গ্রতোরং 



রগ: ] রঘুবংশৈ ৮৯ 

ক্রা্দিতইন্টযর্থ: প্রভাবিশেষস্যোঁদযেনাবির্ভাবেণ ছুর্নিরীক্ষ্যো ছুর্দ- 
£ আত! শ্রিষঃ স্বরূপ ব্যকচৎ ব্যদ্যোতিষ্ট। ছ্ন্তোলুডীতি পর- 
পদহ স্্যতাদিত্বাদঙ্ প্রত্যঘঃ ] তশ্মিন্ সমষে প্রত্যেকং সংক্রান্ত" 

তযা তেযাঁৎ কিমর্পি ভুরাসদৎ তেজ: প্রাছুরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 

মতি | মহাঁহ্বসনসসংস্থিতাঁনাঁং শরেষ্ঠসিংহাঁসনস্ছানাম্ উদাঁ- 
নপথ্যভূতাম্ উজ্জলবেষধাঁরিণাঁং তেষাং রাঁত্ঞাঁং মধ্যে কপ্পদ্রমাণীং 
ধ্য পাঁরিজাঁতইব জুরজ্ঞমবিশেষইব | পঁঞ্চেতে  দেবতরবোমন্দারঃ 
রিজাতকঃ | সন্তান: কম্পৰ্বক্ষম্চ পুংসি বা হরিচন্দনমিত্যমরঃ| ল 
ঘুশ্মন্বরের ধান্না তেজসা ররাঁজ। ভূম্েতি পাঠেহতিশযেনেত্যর্থঃ | 

ত্রকষ্পদ্রনশব্দঃ পৰ্চান্যতমবিশেষবচনঃ উপকস্পযন্তি মনোঁরথানিতি 

২পত্ত্যা সুরদ্রমমাঁত্রোপলক্ষকতষ প্রযুক্ত ইত্যনুনষ্কেষম | কণ্পা 
তিদ্রুমাঁঃ ক্পদ্রমাইতি বিগ্রহ ॥৬॥ নেত্রেতি | পেরজনস্য 

মত্রব্রজাঁঃ সর্ববাঁ্ নৃপতীন্ বিহ্বাষ তন্মিন্নজে নিপেতুঃ সএব সর্দের্বাহ 

ধৈণ দদৃশে ইত্ার্থঃ । কখনিৰ মদোঁৎ্কটে মদেনোস্তিম্নগণ্ডে নির্ভর- 
দৈবাঁবন্যে গন্ধদ্বিপে গন্ষপ্রধানে দ্বিপেশজে রেচিতাঁঃ রিক্তীরুভাঁং 
স্াণাং রক্ষাঃ ইৈস্তে ত্যক্তপুপ্পবক্ষাইতার্থঃ দ্বিরেফা ভূজাইব। 
্পস্য বন্যবিশেষণং দ্বিরেফাণাং পুষ্প ক্ষত্যাগসম্তাঁবনার্থং কতম্ (৭1 
[থেতি, পুরেতি, মন্ুষ্যেতি চ ত্রিভিধিশেষকমূ্ ॥ অথ অন্বযটজ্ঞঃ 
ঠীজবংশাভিট্জিঃ বন্দিভিঃ স্ততিপাঠটকঃ |. বন্দিনঃ স্ভতিপাঁঠকাঃ 

'তামরঃ | পসৌঁমার্কবংশ্যে সোঁমস্র্য্যবহশভবে নরদেবলোকে স্তে 

'তি, বিবেশেতুযুত্তরেণ সন্বন্ধঃ এবমুত্তরত্রাপি যোজ্যম | জঞ্চারিতে 

মন্তাঁৎ প্রচারিতেইগুকসাঁরোযষোনিঃ কারণং যস্য তন্মিন্ ধৃপেচ 

বজবস্তীঃ পতাঁকাঁঃ সমুণ্ুসর্পতি সততি অতিক্রম্য গচ্ছতি দতি ॥ ৮ ॥ 

ঘ, পুরস্যোপকণ্ঠে সমীপে উপবনান্যাশরযোঁষেষাঁং তেযাঁং কলা- 
রা বঙ্ছিণাম্ উদ্ধতনৃতাহেতো মেঘধৃনিসাদৃশ্যাতাগুবকারণে 

পর্বাতাঃ পুরিতাঁঃ শঙ্খা বত্র তন্মিল্ মঙ্গলার্ধে ৪০5545 তুর্য/- 

ঘমৈ বাদ্যযঘোষে পরিতঃ জর্বতঃ দিশস্তান্ মৃদ্ছ্তি ব্যাপুবতি 

নতি ॥১॥ পতিং বণোতীতি পতিংবর স্বয়ংবরা | অথ স্বয়ংবরা 

পতিংবরা চ বর্ষ্যেত্যমরঃ ৷ সংজ্ঞাযাৎ ভৃতৃর্জীত্যাদিনা খচ্এত্যযঃ | 



ম |. স্জীরনী;দীকা। [৬২ 
কলুগুবিবাহবেষা কন্যা ইন্দুতী মনু ্যেরবাহং পরিবারেধগরিজা 
শোভি চতুরত্রযাঁনং চতুরঅবাহমং শিরিকামধ্যাস্য আকন মর 
মঞ্চমধ্যে বোরাঁজমার্গস্তং বিবেশ ॥ ১৩ তশ্মিমিতি,। দেত্রশতানানে 
লক্ষ্যে একদৃশ্যে কন্যামযে কন্যারপে তশ্মিন বিধাঁতুর্বিধানাতি 
ক্টিবিশেষে নরেজ্রাঃ অস্তঃকরটিণর্লিপেতুঃ আজনেয় দেহ কের 
দেইৈরেব স্ছিতাঁঃ দেহানপি বিশ্মৃত্য তটত্রব দত্বচিত্বা বভূরুরিত্ড 
অন্তঃকরণকতূকে নিপতনে নরেক্দ্রাণাং কতৃত্বব্যপদেশঃ আদা 
শযার্থঃ ॥১১ 1 তামিতি। তামিন্দুমতীং প্রতি অভিব্যক্তদে 
রথানাং প্ররূ়াভিলাষাঁণাঁং মহীপতীনাং রাজ্ঞাং প্রণযা গ্রদৃত! 
এরণষঃ প্রার্থনা প্রেম বা। প্রণধাস্তবনী বিঅভ্তযাঁচঞীপ্রেমাণইভাম। 
প্রণযেঘ গ্রদৃত্যঃ প্রথমদুতিকাঃ | প্রণয়প্রকাঁশকত্বসাম্যাঁৎ দুতীন 
পদেশঃ| বিবিধাঃ শ্ঙ্গারচে্ী: শৃঙ্গারবিকাঁরাঃ পাঁদপানাং এ 

 শোঁভাঃ পল্পবসম্পদ ইব বতুরুঃ উত্পন্নাঁঃ। অত্র শৃঙ্গারলক্ষণং রমা 
করে। বিভাটবরনুভাবৈষ্চ স্বোতিতৈর্বাভিচাঁরিভিঃ| নীতা জদগারমায 
রতিঃ শৃন্গীর উচ্যতে। রতিরিচ্ছাঁবিশেষঃ তচ্চোক্তং তটত্রব। মো 
রন্যোন্যবিবয়স্থাধিনীচ্ছা রতিঃ স্মৃতেতি। চেফীশব্দেন তদনুভাৎ 
বিশেষা উচান্তে তেহপি তত্রৈবোক্তাঁঃ। ভাঁবং মনোগতং দাকষা। 
স্বহেতৃৎ ব্যঞ্রযন্তি যে। তেইনুভাঁবা ইতি খ্যাঁতা জেবিক্ষেগন্নি 
তাঁদযঃ। তে চতুর্ধা চিত্তগীত্রবাগ্রুদ্ধাঁরভ্তসম্তবাইতি | তত গার 
রস্তসম্তবান্ চেষ্টাশন্দোক্তানমভাঁবান কমশ্চিদিত্যাদিভিঃ স্লো 
ক্ষ্যতি। শৃদ্দারাঁভাসম্চাযম্ একা্রব প্রতিপাঁদনাৎু তদুক্তম্ একট 
বাহ্ুরাগশ্চেত্তির্যকশব্দগতোঁপি বা | যোঁষিতাঁং বছুসক্তিশ্চেদ্রসার্জ 
সন্ত্বিধা মতইতি | ১২॥ শৃর্গারচেষ্টা বড়ূরুরিত্যুক্তৃং তাঁএব দর্শবতি। 

কশ্চিদিতি। কম্পিদ্রাজা করাভ্যাঁং পাঁণিভ্যাম উপগৃঢ়নাঁলং হী 
_মালম্ আলোটলঃ চঞ্চলৈঃ পঁত্রঃ অভিহতাভ্তাড়িতাঁঃ ছিরেফা 

অমরাঁঃ যেন তত্বথোক্তং রজোভিঃ পরাঁটগরস্তঃপরিবেং মগুলং বাঁ” 
ভীতি অন্তঃপারিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রমযাঁঞ্চকাঁর | বরসথদীনার। 
বিন্দব স্বযাঁহং ভ্রনযিতব্যইতি নৃপাভিএ্রাষঃ | হততঘুর্ণকোধিবাণ 
ব্কুইতি ইন্দুষত্যভিপরাযঃ.॥ ৯৩৪. বিজ্্তমিতি। . রিলনগনী” 
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বলাঁসী। বৌ কবলসফথতত্ত ইতি হিণুন প্রতাযঃ | অপরো- 
অংশাধিশ্রত্তং রত্বানুধিদ্ধং রত্বগচিতং যদক্গদং কেধূরং তস্য 
লগ্নং প্রীল্বহজুলশ্বিনীৎ অজম্, | প্রীলম্বমৃজুলস্ি তি কণ্ঠাদি- 
£1 প্রাবারপাঁঠে উত্তরীষবস্ত্রম্ | উতৎকত্যো দ্বত্য সাঁচীক্কতৎ তির্য্য- 
২ চাঁকবক্ত,ং ষস্য স তথোক্তঃ জন্ যথাবকাঁশং শ্বস্থাঁনং নিনাঁব| 
রাঁৎক্ষেপণচ্ছলেনাহং ত্বামেবং পরিরপ্দ্যে ইতি নৃপীভিপ্রাষঃ | 

নীয়ং কোঞ্িদঙ্দেহভ্তি ততোহ্যং প্রারগুতইতি ইন্দুনত্যভি- 
ঠ:১৪। আঁকুষ্ধিতেতি। ততঃ পুর্বে ক্তাদন্যোইপরোঁরাঁজ! কিঞ্িৎ- 
বর্জিতনেত্রশোঁতঃ ঈষদর্বাকৃপাতিতনেত্রশোৌভঃ সন্ আঁকুঞ্চিতাঁঃ 
টু্নাঃ অগ্রাজলযোঁধস্য তেন তির্য্যপ্বিসংসর্পিপ্যোনখপ্রভাঁঃ যস্য 
ট্চ পাঁদেন ইহ্মহ হিরযং পীঠং বিলিলেখ লিখিতবাঁন | 

শঙ্গ,লীনামাকুঞ্চনেন ত্বং মতসমীপমাঁশচ্ছেতি নৃপাঁভিপ্রাঘঃ | 
[বিলেখকোহ্যমপলক্ষণকইতি ইন্দুমত্যাঁশযঃ | ভুমিবিলেখনন্ভ 
বিনাশহেতু ॥ ১৫1 নিবেশ্যেতি। কশ্চিক্রাজা বাঁমৎ ভুজম. 
নার্দে সিং ই টির নিবেশ্য সংস্থাঁপ্য তঙ্লন্নিবেশাঁৎ তস্য 
ভুজস্য সন্নিবেশাঁৎ, জঅংস্থাপলাঁৎ অধিকোন্নতোঁহংসো! বাঁমাঁংসএৰ 
'স তথোক্তঃ বিরর্তে পরাঁরত্তে ত্ৰিকে ত্রিকপ্রদেশে ভিন্নহারঃ 
'তহাঁরঃ সন | পৃষ্ঠবংশাঁপরে ভ্রিকমিত্যমরঃ | ুহৃত্সমাভাবণ- 
রোহ্ভূৎ বামপার্শবির্তিতিনব মিত্রেণ সম্ভাবিতুৎ প্রবৃতিইত্যর্থঃ | 
এব বিব্ত্তত্রিকত্বং ঘটতে | ত্বযা বাঁশাঁঙ্গে নিবেশিতবা সহ এবং 
২ করিষ্যে ইতি নৃপাভিপ্রাঃ| পরং দৃষ্ট।া পরাঁড্মুখোত্যিং ন 
কর্তা" ইতীন্দুমত্যতিপ্রীয়ঃ ॥ ১৬॥ বিলাঁদিনীতি। অন্যোঁযুবা 
সিন্যাঁঃ শ্রিযাযাঁঃ বিভ্রমার্থহ দত্তপত্রৎ দত্তপত্রভূতম আঁপাঁুরহ 
কৰস্থ্ৎ কেতকদলম। দলেপি বর্থঘসিত্যমরঃ | প্রিযানিতন্বে উচ্চিত- 
বেইশঃ অভ্যন্তনিক্ষেপটিণঃ নখাতিগ্রঃ বিপাটযাঁমাঁস বিদারষামাস। 
তব নিতম্বে এবং নখব্রণাঁদীন্ দাস্যামীতি নৃপণাশষঃ | ভৃণচ্ছেদ- 
পত্রপাউকোহ্যমপলক্ষণইতীন্দুমত্যাশযঃ ॥ ১৯৭॥ কুশেশযেতি। 
আাজা কুশেশশযহ শতপত্রামিক আতীআ্রং তলং যস্য তেন । শতপত্রৎ 
শষমিত্যমর:1 রেখাঁকপো জো জাঞমহ 'যস্য তেন করেণ 



কহ 1 সঞ্জীবনী টীকা। [৬ 
অজুলিযু ভবান্যুলীষানি উর্মিকাঁঃ | আজুলীর়ূর্দিকেডা। 
জিদ্বামূলাজ, জেশ্ছইতি ছ্রত্যষঃ। রত্বানামন্গূলীযাঁনি তেযাং ও 
অনুিদ্বানূ ব্যাগ্ডানক্ষান্ পাঁশান্। অক্ষান্ত দেবনাঁঃ পাঁশকা। 
ইত্যমরঃ| সলীলমুদীরঘামাস উচ্চিক্ষেপ। অহত স্বধা মী 
রংস্যে ইতি নৃপাভিপ্রায়ঃ | 'অক্ষচাতুর্যে কাপুকবোহযগিতি ইন 
উপ্রীর়ঃ। অক্ষর্মাদীব্যে ইতি শ্রতিনিবেধাঁৎ ॥ ১৮ ॥ কিন 

কম্চিৎ যথাঁভাঁগং যরাস্থানম অবস্থিতেহপি শ্বসশ্মিবেশাৎ ৰা 

লঙ্ঘিনীব স্বস্থানাঁচছিলিতে ইব কিরীটে বজ্ঞাপীৎ কিরীটগভানাম 
গর্ভে যেষাঁং তান্যঙ্গ,লিরন্কাণি ষস্য তমেকং করং ব্যাপার 

কিরীটবশ্বম শিরনি শ্সিতীমপি ত্বাং ভাঁরং ন মন্যে ইতি নুগা 
প্ায়ঃ | শিরসি ন্যন্তহস্তোহ্যমপলক্ষণইভীন্দুমত্যতিগ্রাযঃ ৯ 
ততইতি | . ততোনন্তরং নৃপাঁগাং শ্রুতবৃত্ববংশা শ্রজ্গ্ 
বংশেত্যর্থঃ| সাঁপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাঁ সমাঁসঃ ৷ প্রগলভা বাঞ্ছি 

সুমন্দা সুনন্দাখ্যা প্রতিহাঁরং রক্ষতীতি প্রতিহাররক্ষী দ্বারগারিক 

কর্্মপাণ্ প্রত্যবঃ | টিট্রীণঞ্িত্যাদিনা ভীপ | প্রাকৃত 
কুমারীমিন্দুমতীৎ মগধেশ্বরস্য অন্নিকর্ষৎ সমীপপং নীত্বা গু 

পুন! তুল্যম্ | তেন তুল্যৎ ক্রিয়া চেদ্বতিরিতি বতিপ্রত্যযঃ | 

দৎ | ২০ | অসাবিতি। অসেখ রাঁজা। অসাঁবিতি পুরোবর্ধি 
নির্দেশঃ এবমুত্তরত্রাপি দ্রফব্যম্ | শরণোন্ুখানাং শরণার্ধি 
শরণাঃ শরণে রক্ষণে সাধুঃ। তত্র সাধুরিতি যৎ্প্রত্যয়ঃ | শরণংন্স 
তুমর্হঃ শরণ্যাইতি 'নাথনিকক্ির্সিমূর্টের | অগাঁধসতোগ্া 

স্বভাঁবঃ | অত্বং গুণে পিশাঁগাদে বলে দ্রব্যস্বভাঁবযোরিতি পি 

মগধাঃ জনপদাঃ তেষু প্রতিষ্ঠা আম্পদং যস্য স মগধপ্রতিষ্ঠঃ। এরি 

'কৃত্যমাম্পদমিত্যমরঃ | প্রজাঁরঞনে লব্ববর্ণোবিচক্ষণঃ যদ্ধা এ 

রঞনেন লব্বোৎকর্ষঃ পরাঁন্শত্রুন তাঁপযতীতি পরন্তপঃ পরসতগাধা 

দ্বিষত্যরযৌস্তাপেরিতি খচ্প্রত্যযঃ খচি স্ুম্ব ইতি হুম করি 

জন্তস্য মুম ইতি মুমাঁম; | লামেতি প্রসিদ্ে] বথার্ঘনামা শহর 
মাদিতি ভাঁবঃ ॥২১॥ কামমিতি। অন্যে নৃপাঃ কাম? ্ জ 

ভিলা রাজদ্বতীহ শৌভনরাজবতীমাছ ভার রদ 
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র্থঃ | শরাঁজ্তিদেশে রাঁজস্বাঙগ জ্যান্বতোহন্যত্র রাজবাসিত্যমরঃ | 
ঘান্ সৌঙ্গাজ্যে ইতি নিপাতনাৎ সাঁধুঃ | তথাছছি নক্ষটত্ররশি- 
দিভিঃ তাঁরাভি: সাঁধারটণর্জোতিভিঃ গ্রতহভেধমাদিভিষ্ট সহু- 

ঠ রাত্রিঃ চজ্্রমসৈব জ্যৌততিরস্যা অস্ত্রীতি জ্যোতিম্মতী নাঁন্যেন 
তিষেতার্থঃ ॥ ২২৪ ক্রিখেতি। অযং পরন্তপোহ্ধরণাং ত্রতুননাং 
াবন্ধাদনুষ্ঠীনসাতভ্যাঁৎ অবিচ্ছ্াদনুষ্ঠানবদিত্যর্থ: অজশ্রং 
[ম্, আহইতসহতনেত্রঃ সন্ চিরং শচ্যা অলকান্ পাঁগু /কপোঁল- 

বান অগ্তান। পচাদ্যচ | মন্দাঁটৈঃ কপ্পদ্রমকুলটমঃ শৃন্যান- 
র। প্রোখিতভর্তকা হি কেশসংস্কারং ন কুর্বন্তি, প্রোষিতে মিনা 
তি, ক্রীড়াঁৎ .শরীরসংস্কীরৎ সমাজোঁৎসবদর্শনম | হাসাং 
[হে যানং ত্যজেৎ প্রোধিতভর্তৃকেতি চ ম্মরণাঁৎ ॥ ২৩॥ অনে- 
| বরেণ্যেন বরণীযেন | রণোতেরেধণাদিকএণ্যপ্রতাষঃ | অনেম 

ঘৃহামাঁণং পাঁণিনিচ্ছদি চেৎ পাঁপিগ্রহণনিচ্ছসি চেদিত্যর্থঃ 
প্রবেশকালে প্রাসাঁদবাঁতাবষনসংশ্রিতাঁনাঁং রাঁজভবনগবাক্ষ- 

নাঁং পুপ্পপুরাঁঙ্গনীনাঁং পাটলীপুরাঙ্গনানাঁং নেত্রোৎসবহ কুৰ | 
মানা তাসামপি দর্শনীষ! ভবিষ্যসীতি ভাঁবঃ 4 ২৪ ॥ এব- 

টত। এবং তযা স্ুনন্দযোঁক্তে সতি তৎ পরন্তপমবেক্ষ্য কিকিদ্ধি- 
সিনী দুর্ববাস্কা দুর্ববাচিস্থা মধূকমালা গুড়পুষ্পমালা বস্যাঃ সা । মধুকে 
ওডপুষ্পনধুক্রমাঁবিত্যমরঃ | বরণে শিখিলপ্রযত্েতি ভাঁবঃ | ভম্বী 
দতী এনহ নৃপমভাষমাঁণা খজ্বা ভাবশুন্যযা প্রণামক্রিষ ধৈব প্রত্যা- 
দশ পরিজহাঁর ॥২৫॥ তাঁমিতি উৈব নান্যা চিত্তজ্ৰত্বাঁদিতি 
8 | বেত্রঞ্রহণে নিযুক্তা! দেখবাঁরিকী সুনন্দা তাঁং রাঁজসুতাঁহ রাঁজা- 
মূ অন্যরাঁজানং নিনাঁষ | নযতিদ্দিকর্্দকঃ | কথমিব অমীরণোশ্ধা 
তাঁৎপন্না তরজলেখা উর্টিপগক্তিঃ মাসে সরন্দি যা রাঁজহংসী ভাঁং 
ঠম্তরমিব ॥ ২৬৪ জগাঁদেতি। এনামিন্দুমতীৎ জগাঁদ। কিশিতি 

ঘদনাথে! ২জদেশীধীশ্বরঃ সুরাঙ্গনাভিঃ প্রার্থিতা কামিতা যেখবন- 
স্যস তথোক্তঃ । পুরা কিলৈনমিজ্্রসহাধার্থমিক্ঞ পুরগাঁমিনয় 
মস্ত অগ্দরজইতি প্রসিদ্ধিঃ । কিঞচ ক্মত্রকাতিরর্গজশান্তররুত্তিঃ পণ 
দিভির্মহর্ষিভি বিনীতমাগঃ শিক্ষিতশজ:|ফিলেটত্যতিহো | অত-+ 



স্ব 

৯৪. সঙ্ভীবনী টীকা । [+% 
এবুমিগতোঁহপি এবং পনৎ এশটরযং ভুডৃক্তে ভূর্লোকএব হয 
মনুতবতীতার্থঃ। গজাপ্নরোদেরর্ষিসেবাত্বং এঁজ্রপদগনীর্থ:। ? 

কিল.কুতচ্চিচ্ছাপকারণাঁৎ ভূবমবতীরং দিগগজবরমাঁলোকাা স্থযমধ 
রিক্্াভ্যনুজ্ঞযা আঁনীতৈর্দেবর্ষিতিট প্রণীতেন শাল্তেধ গজাম্. ক 
কৃত্য ভূবিসম্প্রণাযং প্রীবর্তষদদিতি কথা জা 
শক্রুবিলাদিদীনাঁং স্তনেষু মুক্তাঁফলপ্যলতমান্ অশ্রবিদ্দূন্। 

মঞ্রণীতি বিশ্বঃ| পর্ধ্যাসযতা প্রস্তারযতা ভর্ভবধানিতি 

অনেমাঙ্গনাখেন উন্মচ্যাক্ষিপ্য স্মত্রেণ বিনা হারাঁএব প্র 
পিতাঃ | অবিচ্ছিম্নাশ্রিবিন্দুপ্রবর্তনাদুৎস্মত্রহারার্পণমের কমি 
তুুতপ্রেক্ষা গম্যতে 1২৮ ॥ নিসর্গেতি। নিসর্গতঃ প্ৰভঁবতে জি 

ক্পদং ভিন্নাশয়ং স্বাবস্থানবিরোধীত্যর্থঃ দ্রীষ্চ সরম্যতী চেতিদা 
অন্মিশ্নজনাথে একত্র অংস্থা স্থিতির্যস্য তদেকসংস্থম্ উভয়মিহ মা 

মিতার্ঘঃ | হে কল্যাণি| বহ্াদিভ্যম্চেতি ভীষ্ | কাস্ত্যা সন 
সত্যপ্রিষষা গিরা চ যোঁগ্য! সংসর্গাঙ্থা ত্বমেব তষোঁঃ শ্রীসরস্থঘো 
স্তৃতীযা | সমানগুণযোধূর্বযোঃ দাঁল্পত্যৎ যুজ্যতএবেতি ডার 

দক্ষিণনাঁযকত্বর্থীস্য ধবন্যতে তছুক্তং তুল্যোহনেকত্র দক্ষিণ ইতি।২) 
অখেতি । অথ কুমারী অঙ্গরাঁজাঁচ্চক্ষুরবতার্ধয অপনীষেতার্থ;ঃ জনা 
মাতৃসখীং সুনন্দা যাহি গচ্ছেত্যবদত,| অথবা জনীং বধূং বত 
জন্যাঁঃ বধৃবন্ধবঃ তাঁন যাঁত গচ্ছতেত্যবদৎ | জন্য মাঁভৃদখীয়ুদো 
জন্যে বরবধূড্ঞাতিপ্রিয়তুল্যহিতেপি চেতি পক্ষদ্বষে বিশ্বঃ। অথবাজদাঁ 
বসূতৃত্যাঃ । বৃভৃত্যাম্চাঁপি নবোঁঢাঁয়া ইতি কেশবঃ। জংজ্ঞাযাং রা 
ইতি'ষৎপ্রত্যধাস্তোনিপাতিঃ | যদত্রাহ বৃর্ভিকাঁরঃ জনীং বধূং বড 
জন্য জাঁমীতুর্বস্যা ইতি, ষচ্চাঁমরঃ জন্যাঁঃ নিপা বরস্য যে ইতি ত্ 
বর্বঘুপলক্ষণীর্থনিত্যবিরোঁধঃ | * ন চাঁষমন্গরাজনিযেধোদৃশ্যদোধারাণ 

রষ্ট দৌঁযাদিভ্যাহ নেত্যাঁদিনা অসাবঙ্গরাঁজঃ কাম্যঃ কমলীবোর্ে 
ন কিন্তু কাঁদ্যএবেত্যর্থঃ সা কুমারী চ জমাক্ দ্র বিবেক্ত,ং বেছি 
নবেদেত্ার্থঃ। কিন্তু লৌকৌজমো ভিম্নকচির্থ্ি কচিরদপি কিঞি 

কন্মৈচিন্ন রৌচতে কিং কুর্মো ন-হীচ্ছা নিষন্তুং: শফ্যতইভ্যর্থ| 1 

ভঙইতি। ততোহত্বরং এতিছারুদুমো প্বাদেশে দিমু দো 
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স্পর্পোপি বংশস্য- কীর্তিকর ইতি ভাব$1., পুরা, কিন পুযজীঘো- 
| সাক্ষান্তগকতোিক্োরংশীবতারঃ কশ্চিদকষীকো রাঁজ। দেব 
ঠসমধন্ধেন। দেবাতরেখুদ্ধে মহোক্ষরপধারিণো মহেআজ্য কর়ুদি 

মা পিদাক্ষিলীলঘা নিখিলমনুরকুলং লিহত্য ককুৎস্থসহজ্ঞাং জেতে 

গোৌরদঘিকী কথা নুসন্ধেযা বক্ষ্যতে চাঁষমেবার্থ উত্তরক্পোকে ॥ ৭১ ॥ 
জমিতি। ' যঃ করুত্স্থঃ সংঘতি যুদ্ধে মহাহুক্ষা মহোক্ষঃ। অচতু- 
তি মিপাতঃ | তস্য রূপমিব রূপং যস্য তং মহেক্দ্রমাস্থাযাকম্থ 

এব প্রাণ পিনাকিনঃ ঈশ্বরস্য লীল! বেন স তথোক্কঃ সম.বাঁণৈর- 
[নানাঁং গগুস্থলীঃ প্রোধিতপত্রলেখা নিরত্তপত্ররচনাশ্চকার তত্তর্ত,- 
রোশবধীদিতার্থ: | নহি বিধবাঁঃ প্রপাধ্যস্ত ইতি ভাঁকঃ ॥ ৭২ ॥ এরা 
িভি। যঃ ককুৎস্ঃ, এরাঁবতম্য স্বর্গজস্যাস্ফাঁলনেন তাঁড়নেন বি- 
ৎ শিথিলমজ্জদ্টমন্রমু অঙ্গদেন স্বকীষেন সঙঘবল সঙঘর্ষবন্ ক্া- 
যা শরেষ্টাং মূর্তিমুপেযুষোহপি প্রীগুস্যাপি গৌত্রভিদ ইক্স্য অর্া- 
ধিনস্যার্ধাসনম্ | অর্ধং নপুংসকমিতি সমাঁসঃ | অধিতষ্ঠো। অধি- 
চবান্.। স্ছাঁদিষভ্যাসেন চাভ্যাঁসস্যেতি অভ্যাঁসেন ব্যবাঁষেহস্পি 
[স্ । ন কেবলং মহোঁক্ষরূপধারিণএব তস্য ককুদমাকক্ষৎ কিন্ত 
দ্িরপধারিণোঁহিপি ইন্দ্র স্যার্ধাসনমিত্যপিশব্দার্থঃ | অথবা অর্জাসনম- 
ভ্যপেরন্ববঃ ॥৭৩॥ জাঁতইতি | উকীর্তিরহাঁষশীঃ কুলপ্রদীপো- 
দীপ! নৃপতিস্তস্য ককুতস্থস্য কুলে জাঁতঃ কিল যোদিলীপঃ শত্রা- 

শষাবিনিবত্তষে ন ত্বশক্ত্যেতিভাবং একেনোনাঃ শতং ভ্রুতবোধস্য 
একাঁনশতক্রুতু স্তস্য ভাঁবে তত্বেখতিষ্ঠৎ ইন্দ্র প্রীতষে শততমং ক্রুতু- 
শেবিতবাঁনিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ যম্থিন্নিতি | বন্মিন দিলীপে মহীং শাঁসতি 
তি বিছরত্যত্রেতি বিহ্বারঃ ভ্রীড়াস্থানং তস্যার্ঘপথে নির্াঁৎ গতানর্বং 
পিনীনাং বতাঙ্গনাঁনাম্ | বাঁণিনী, নর্তকী মত্ত! বিদগ্ধবনিতাসু 
ভি.বিশ্বঃ | বাঁণিন্যেখ পর্তকীমত্তে ইত্যমরশ্চ। অংশুকানি বন্ত্রাণি 
তোষপি নাঁজংসযত -নাকম্পযৎ আহরণাঁৰ অপহর্ত.ং কোহত্তং লব 

.| তস্য আঁ্ঞাসিঘ্বত্বাদকুতোভবসঞ্চারাঃ প্রজাইত্যর্থঃ | অর্ধস্তাত। 
ছাঞ্চেতি বিএ্রহঃ লমপ্রবিভাশে প্রদাণাভবাঁৎ টনকদেশি সমল 379৫8 
ইতি... শিশ্মজিতোঁদাম মহাজ্রেতোঃ গ্রমোক্তা অনুষাতা ভদ্য 

২ ও 
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মু | দীন! | [৬ 
সিলীপদ্য আোরঘুঃ পদং পৈআয়েদ পাকি, থাঁনবাতি ঘোর 
স্ভ্যালিগৃতাঃ সবর আশাজ অনু! সমমার্ধি দশা 
পি বর্তদভূ তাং, বিভৃত্তিং সা্পাদৎ ত্গাঁজতেব- শকোধদা। 
মকরোঁধি বিশ্বজিদ্যাগস্য তৃর্বব্যদক্ষিগকতীদিত্যর্থঃ |:৭৬1 আঃ 
দিতি বি অজীলানচুঙ্গ উদধীনদ কিছ অগা বরন 
লব্যাপকবিত্যর্থ; ভুজজনানাং বসতিং পাভানৎ প্রবিটন্ উদ 
পিকং গতং ব্যাপ্তম্ ইত্খং বর্বদিগৃব্যাপীত্যর্থ: অন্নব্ীতীতানুা 
অবিচ্ছেদকালব্রষব্যাপকঞ্চেত্যর্থ অতএটৈবংদ্ভুতং হষ্য যশ: ই 
দেশতঃ কাঁলতোবা কেনচিম্মানেন পরিচ্ছেত,ং গগিঘাতুং মা 
শক্যম্ ॥ ৭৭ ॥ অসাঁবিতি। অসাবজাঁখ্যঃ .কুমারং ভ্রিবিষপযা। 
শস্য পতিমিজ্্রং জঘন্তইব | জযন্তং পাঁকশাঁসনিরিত্যমরঃ | তর 
মন্ুজাতঃ তন্মাজ্াতইত্যর্থ:| তজ্জাঁতোপি তদস্ুজাঁতে ভবতি 
আলকযোরানন্তর্ধযাৎ। গত্যর্থাকর্মকঞ্জিষশীও দ্থাসবসজনকহজীর্যা? 
ভাম্টচেতি স্কঃ। লোপস্যষত্বাৎ সকর্্বকত্বম্ আঁহ চাঁতৈব শুতে 
কারঃ ক্লিষাদযঃ সোঁপন্যস্টীঃ সকর্্মকাঃ ভৰন্বীতি।. দম্যঃ শিক্ষণীয 
বন্ধঃ | যোঁইজঃ গুব্বাঁৎ তুবনস্য ধুরং ধুর্ষ্যেধ খুরদ্ধরেগ চিরনিয়য 
পিত্রা সদৃশং তুল্যং যথা তথা বিভর্তি | যথা কশ্চিদ্বৎংসতরোরধ 
ধ্যেণ মহোক্ষেণ অনং বহুতীতুযুপমালঙ্কারোগবন্যতে। দার 
সরে সমাঁবিত্যমরঃ ॥ ৭৮ ॥ কুলেনেতি | কুলেন কা 
লাবগ্যেন নবেন বযসা যেখবনেন বিনয়ঃ গ্রধথানং যেষাঁং উঃ ভি 
গগৈঃ আতশীলাদিভিশ্চ আত্মনস্তল্যং ন্ান্রপমমুমজং বং 
কিং বন! রত্বং কাঞ্চনেন্ন সমাগচ্ছতু সজচ্ছতাঁম | প্রার্থনা 
লোট | রত্বকাঞ্চমষোরিবাত্যত্তা ুরূপত্বাদ্যুবযোঃ সমাগম? প্র 
ভইত্যর্থ; ॥ ৭৯ ॥ ততইতি | ততঃ বুশন্দাঁবচনস্যালানেহত্তে মতে 
কন্যা ইন্ু্তী লঙ্জাং তনকৃত্য সঙ্কোচ্য গ্রদাঁদেল মনঃএমারেনাক 
এরমময্ টা অংবরণস্য অজা স্বয়ং বরণার্থ অজেব, কুমারি 
শন্থীৎ ২. লি সম্যক্ সালুরাঁধমপশ্যদিতার্থঃ- 8৮০, দি 
সা | 'কশ্মিমজে জভিলাবরন্ধম্ ভমুরাগ এনা 
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টতবা (পাকি উ উীগইভানর। শালীলকেপীগে আটী- 
ধে্িভানিপাতি; |. বক্তৎ ন্পশীক তথাশি অরালকেশাত 

মাকলাবব রোমাঞ্চলাক্ষোণ পুঁলকব্যাজেন। ব্যধতজাহপদেশো* 

েতানরঃ | গাত্রধক্িং চিতা নিরাঁক্ঞাযৎ লাত্বিকাবির্ভীবলিজেম 

ীশিক্তইতার্থঃ ॥ ৮১ ৪ শুখেতি | অধ্যাধিস্দুঘত্যাঁং ভথাঙতাবং 

ভূতাঁধাং দৃ্টানুযাগীষাঁহ সত্যানিতার্থঃ সখী সহচন্ী। সখ্যশি- 

তিভাঁষাধার্িতি নিপাঁতনাঁৎ ভীগ্ | বেত্রতৃৎ স্মনন্দ। হে আর্ষ্যে 
দ্য অম্যতোহন্যংপ্রতি ব্রজাঁম ইতি পরিহাসপূর্ববমাবতাঁষে। অথ 
রদুমতী এদাঁং জনেন্দীম্ অস্যষা রোষেণ কুটিলং দদর্শ অম্যগ্মন- 

সহাত্বাপ্দিত্যর্থঃ ॥৮২॥ মেতি। করভঃ করএরদেশবিশেষঃ | মণি- 

দাঁকনিষ্ঠং করস্য করভোঁবহিরিত্যমরঃ | করভউপম] যধযোন্তাবৃক্ধ 

ঠঃ সা করভোঁপমোরঃ | উ্ততরপদাদেশপম্যইত্যুডপ্রত্যঃ | 

কুমারী চুর্ণেন মঙ্গলচুর্ণেন গেবরং লোৌছিভং গুণং অজং সূর্ভৎ ঘুর্তি- 

'মলুরাঁগমিব ধাত্র্া। উপমাতুঃ সুনন্দাঁধাঁঃ করাভ্যাঁৎ রঘুনন্দনস্যাঁজস্য 

& যথা প্রদেশ যথাস্থানম্ আসঞ্জধাঁমাঁন আঁসক্তৎ কারযামাস নতু 

মাসস€ আনেধচিত্যাৎ ॥ ৮৩ ॥ তষেতি | বরেণ্যোররণীয উৎ- 

উঃ রঞ্এণাঃ | সোঁহজঃ মঙ্গলপুষ্পমধ্য! মধ্কাঁদিকুস্মমধ্যা 
শাঁলবক্ষঃশ্থলে লম্বযা লম্বমনযা তষা প্রকৃতঘা অআজ| বিদর্ভরাজাবর- 

দিনা? কণ্ঠার্পিতৌ বাহু এক পাঁশো যয তাঁমমংস্ত। মনাতে- 

ডি । বাহুপাঁশকল্পংসুখমন্বভুদিতার্থ; ॥৮৪ ॥ শশিনমিতি | তত্র 

ধংবরে সমগুণযৌস্তল্যগুণযোঁঃ ইন্দুমতীরশ্বুনন্দনযোঃ যোঁগেন প্রী- 

র্ষেষং তে পমশুণবোগও্রীতষঃ পৌরাঃ পুরে ভবাঃ জনাঁঃ ইযমজ- 

গা ইন্দুমততী মেটঘরমুক্তং শশিনং শরচ্ত্দরমুপগতা কোঁমুদী, অনুয্পপং 

দৃুশং জলনিধিমবতীরণ প্রবিষ্ট জঙ্গ,কন্যা ভাগীরথী তৎসদৃশ্ীত্যর্থ: 

ত্যেবং নৃপাঁণাৎ শ্রবণযোঃ কটু গকষম্: একমবিসংবাদি বাঁক্যম্ 

কাকা 'বিবক্রঃ | মাঁলিনীরত্তম্ 1 ৮৫ ॥ প্রযুদিতেতি। -একত 

কত্র প্রমুদ্িতোহষ্টো বরস্য জামাতৃঃ পক্ষোবর্গে যস্য তত্তখোঁজম 

ম্যতোহম্যত্র ' 'বিশ্তানং 2 সলিহারকররিনিকা তত 



১০৬ স্জীবনী-দীকা | চা 
ক্ষিতিপতিমণ্ডল্ উ্সি এভাতে (কুপনং। ,কুমুসমেন খু 
পর্মি্রৎ ..থোঁগুনিমীলনং. ৮ রগ মং 
বত্তমেতৎ ॥ ৮৬ ॥ 

ইতি পালা দকোলাচামারসাগিচিজমং রং 
এ কাবা সঞ্জীবনীসমাধ্যাঁষাঁহ হষ্ঠ: সর্গং | :  £ 



. ঠি ঠ 1 
বগম: সর্গঃ 

১ রি ন্ নি ড় 

চে দের ক ১ 

৫০০০৩ ১ 

_ ভজেমছি নিপী বৈকং ₹ মুন্ছরন্যৎ পযোঁধরম। 
 শীর্স্তং বাঁলমালোক্যাশ্বীসযন্তে! হি দম্পতী ॥ | 

অথেতি । অথ বিদর্তনাথোভোজঃ সদ্ৃশেনোপযস্ত্রা বরেণ খুক্তাম 
এব সাক্ষাঁৎপ্রত্যক্ষম । সাক্ষাঁৎপ্রত্যক্ষতুল্যযোরিত্যমরঃ ॥ ক্কন্দেন 
২ দেবসেনামিব দেবসেনা নাম দেবপুত্রী ক্কন্দপত্বী ভামিৰ স্থিতাঁং 
২ ভগিনীমিন্দুমতীমাদাঁষ গৃহীত্বা পুরপ্রবেশীভিমুখোবভুব | 
তিৰত্তং সর্গেৎশ্মিন্ ॥ ৯৪ দেনেতি। ভোজস্য রাঁজ্োগৌত্রা- 

যু স্ত্রী ভোজ্য তামিন্দুমতীং প্রতি ব্যর্থমনোঁরথত্বাঁৎ রূপেযু আঁকু-, 
[যুবেবেষু নেপথ্যেষু, চ সাভ্যন্থযাঃ বথেতি নিন্ন্তঃ কিঞ্ বিভাঁতে 

£কালে যে গ্রহাঁঃ চক্রাদবন্তে ইব মন্দভাঁসঃ ক্ষণীণকান্তষঃ পৃথিবী- 
৮তোনৃপা অপি সেনানিবেশান শিবিরাঁণি জগ্মুঃ ॥ ২ ॥ নম ক্রদ্ধা- 
সৃধ্যস্তাঁং তত্রাহ লান্মিধ্যেতি। তত্র স্বষংবরক্ষেত্রে শচ্যা ই্জাপ্যাঃ | 
ম্নধিরেৰ সান্িধ্যৎ তস্য যোগাঁৎ সন্ভাবাদ্ধেতোঃ স্ববংবরস্য ক্ষোঁভ- 
চাং বিস্তকারিণীমভাঁবঃ কিল। কিলেতি স্বঘংবরবিঘাঁতকাঁঃ শচ্য! 
মাশ্যস্ত ইত্যাঁগমন্মচনার্থম | তেন হেতুনা কাকুত্স্থমজমুদ্দিশ্য 
ৎসরোপি ক্ষিতিপাললোকঃ শশাঁম নাক্ষুত্য ॥ ৩৪ তাবদিতি। 
ত্তাবচ্চ সাঁকল্যইত্যমরঃ| তাঁবৎপ্রকীর্ণাঃ সাঁকল্যেন প্রসারিতাঃ 
উনবাঁঃ হুতনাঁঃ উপচারাঁঃ পুস্পপ্রকারাঁদযো যস্য তং তথোক্ম্ 
নাযুধানীৰ দ্যোতিতানি প্রকাশিতাঁনি তোরণাঁনি অঙ্কাশ্চিন্নানি 
য.তৎ ধৃজানাঁং ছাঁষা ধৃূজচ্ছাষম্ | ছাষা বাল্য ইতি নপুৎসকত্বম্ | 
ন নিবাঁরিতউষ্ক আঁতপৌধত্র তং রাঁজমার্গং স বরো! বোড়া বসা সহ 
পপ বিৰেশ ॥ 5 ॥ ততইতি। ততস্তদনন্তরং চাঁমীকরজাঁলবৎস্থু সেখবর্ণ- 

রীখাম্ ইহ বক্ষ্যমাণএকারাণি ত্যক্ঞাস্যন্যকার্ধযাণি কেশবদ্ধ- 
ম ষেতু ভাঁনি বিচেকিতানি ব্যাপারা। বন্ুবুঃ ॥ ৫-$ .তান্যেবাহ 

ভিঃ. প্টিকঃ আঁলোকেতি। অহুস| ' আলোঁকমার্গং গবাক্ষপথং 



১৯৮ সঞ্ভীবন্নী টীকা | [৭ 

ব্রজন্ত্যা কযাচিৎ উদ্বেউটবাত্মাঁজাঃ উষষী্গী অভগতিবশাহ উন 
বন্ধনঃ অতর্জ্ বান্তমাল্যঃ বদ্ধবিক্কোেখোমীপমাল্যঃ করেণ কা্ধোগ 
তোঁহিপি চ কেশপাশঃ কেশফলাপঃ |" টা ৃ 

কচাঁৎপয়্ে ইত্যমর£| তাবদালোকমা্গপ্রীত্তিপর্ধ্যস্তবৎ রন্ধুং বং 

ন সস্তারিতোন চিন্তিতএব ॥ ৬]. প্রসীধিকোতি | কাঁচিৎ প্রসাঞি 

অলঙ্কর্রা আলগ্বিতং রঞ্টনার্থং ধতং ড্রবরাগমের আর্ীল 

অগ্রশ্চাসেঠ পাঁদশ্েত্য্রপাঁদ ইতি কর্মমধারসমাসঃ | হস্তাগ্াং 
হস্তাগযোঁহণশুণিনোর্ডেদীভেদাভ্যামিতি বাঁমনঃ | তমাক্ষিপ্যা 
উৎস্ষ্টলীলাগিতিঃ ত্াক্তমন্দশমনা সতী আ শর্বক্ষাীবাক্ষিগর্যয 

পদবীং পন্থানমলক্তকা ধাঁ লাক্ষারাগচিত্থাং তান বিস্তারযামাদ।, 
বিলোঁচনমিতি | অপরা শ্রী দক্ষিণ বিলোচনমঞ্জনেন সন্তীব 

্কত্য সংত্রমাদিতি ভাঁবঃ তত্বঞ্চিতং তেনারঞ্জনেন বর্জিং ? 

নেত্রং ঘস্যাঃ সা সতী তখৈব শলাঁকামগ্রীনতূলিকাং বহর ম 

বাতীঁষমসন্গিকর্যং গবাঁক্ষসমীপং যযৌ। দক্ষিণগ্রহণং সম্ভমাৎ বু 

করণদ্যোঁতিমার্থ, সব্যং হি পূর্ববহ মনুষ্যা অঞ্জত ইতিঙ্রতে;।11 

জালেতি। অন্যাত্্রী জালগান্তরপ্রেবিতদূ্টিং গবাক্ষমধ্য প্রেরিত 

সতী প্রশ্থানেন গমনেন ভিন্ন জ্রটিতাং নীবীহ বসনগ্রন্থিম্ | নী 

পরিপণে শ্রান্থ্ধে জ্ীণাঁৎ জখনবাঁপস ইতি বিশ্বঃ 1 ন ববদ্ধ কিন নি 

প্রবিষ্টা আভরণানাঁৎ কক্কণাঁদীনাঁং প্রভা যা তেন| প্রতৈব নায় 

রাভরপমনতুদিতি ভাঁবঃ | হস্তেন বাসোঁথবদন্ধ্য গৃহীন্ব। ৪ 

অর্দেভি। লন্বরসুখ্ধিভাষাঃ কস্যাশ্চিৎ আর্ধাঞ্চিতা, মণি 
গুণ্ফিতা ভুর্নিধিতে সংত্রমান্দকৎক্ষিপ্ডে | ভুমি গা 

ধাতোয কর্দণি জঃ। পদে পদে প্রতিপদ । বীপ্নীষাহ দি 

গলস্তী গলদ্রেত্বা সতী রশমা মেখলা তদানীম্. নগদে । 

দেব শেষৌধগ্যাঁং সাঁ আলীৎ ঞ ১০1 তাসািতি। ত্দানীংগার 

কুকৃহলা্নঁৎ তাঁসাহ অ্রীণান, আসবশন্ধোগর্ভে বেমাং তি বিধ 
লানি সেত্রাপ্যের ভরা বেবাঁৎ .টিতঘুতিখঃ ব্যাজাতুরাপ্ছযাংদা 

পাকা পহজপনধীতিনাইিয কমলালসৃতা ইব। তাহা বল 
ধর: । আলম 1১৯। ভীইন্তি | জঙার্রাঃ রখোরগীতাৎ রা 



রগ] রস্বুবধশে: ১৩৯ 

জন্ । তস্াপত্যসিগাখ্অতাষত । ছুকিভিযাপিবন্তেোহ্তিতৃফন! . 
| বিধানতাি আন্যাঘ বিষষান্িন জগর্ন বিছবিভুিভ্যর্থর 1 

হ.আলাং,আরীপাং'শেখেজ্রিঘৃত্তিঃ, রবে তিরিক্জাতোত্রাদীজি 
পার: অর্বাত্বমা স্বরূপপকাঁৎন্মেদ চক্ষু শ্রবিষফ্েব 1 শ্রোত্রাদীলী- 
হাখি ক্বাতন্ত্রেন গ্রহণাঁশক্তেঃ চক্ষুরেব প্রবিশ্য কৌতুকাৎ স্বযমগ্যে- 
[ উপ্ণালভন্তে কিনুঃ অন্যথা ব্যবিবষাপ্িগমঃ কিং ন জ্যাদিতি 
8 ১২৪ শৃগৃন, কথাইতি বক্ষ্যতি তাঁঃ কথষতি স্থানে ইত্যাদি- 
স্রিভিং |: ভোজ্য] ইন্দুদতী পরোক্ষৈরদৃমভূর্পিতিভিরর্ত। মমৈ- 
ধিতি প্রার্থিভাঁপি ব্যযংবরমেব সাধুং হিতমমংস্ত মেনে নতু পরো- 
নব কঞ্চিতএ্রার্থকৎ বত্রে, স্থানে যুক্তমেতত। যুক্তে স্বে সাম্রতং 
ন ইত্যমরঃ | কুতঃ অন্যথা স্বযহবরাঁভাঁবে অস্াবিম্দৃমতী পগ্মম- 
স্তীতি পদ্মা লপ্রমীঃ | অর্শমাঁদিভ্যোহ্চ্ ইত্যচ্ প্রত্যযঃ | নারা- 

মিব আঁত্বতুল্যৎ স্থাঁনুরূপৎ কান্তং পতিং কথং লভেত ম অভেতৰ 
কর্যাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥ পরস্পরেণেতি | স্পৃহশী- 

রে সর্রবাশাস্যসৌন্দর্ধ্যমিদহৎ ঘন্দ্বৎ মিখুনমূ.| দ্বন্দ রছস্যেত্যাঁ 
নিপাতঃ। পরস্পরেণ নাষোঁজযিব্যৎ চেশু ন যৌজমেদ্যদি ভর্থি 

নাং পত্যুর্বিধাতুঃ অশ্যিন্ন দ্বযে দ্বন্দে রূপবিধানযত্ঃ সৌন্দর্য্য” 
ঘ্াণপ্রঘাসো বিতখোঁইভবিষ্যৎ এতাদৃশানুরপ্দ্ীপুংসাস্তরাঁডা- 
তি ভাব: | লিঙ্্নিমিত্তে লুউ্ ক্রিযাঁতিপত্তাবিতি লঙ্ | কুত- 
্ কাঁরণতবগুপ্যাঁৎ ক্রিষাঁধ। অনভিনিষ্পত্তিঃ ক্রিষাঁতিপত্তির্লিতি 
্কারঃ | ১৪৪ রতীতি | রতিম্মরে। বেখ নিত্যসহচরাবিত্যভি* 

পং কুলৎ তাঁবের ইব্চীযঞ্চ ইমে1 দম্পতী অভুতাহ্ এতদ্রপেণ 
পিন্নে কুতঃ তথাহি ইযং বালা রাজ্ঞাঁং অহশ্রেখু রাজসহশ্রমণো 
পি ব্যত্যাসকারণে ইতি ভাঁবঃ1 আত্মপ্রতিরূপৎ ব্বতুল্যমেব | 
[লস্কাপনীকাশপ্রকাশপ্রতিরপকাইতি দণ্ডী। গা প্রীপ্তা। 
পি.কথং জাঁতমতনসাঁহু হি বল্মীৎ মনো! জঙ্থান্তরসঙ্গান্িজ্ঞং তঘতি । 
চবেদক্ষিতি. প্রত্যতিজাভাবেহপি বাদনাফিশেষবশাদমুক্ভৃতার্থেু 
(এু্াত্িরহ্তীতি ॥ ১৫৪. ইতীতি। ইতি গণ ইত্যাতুযুক প্রকা- 
৷ পজবনূজুক্ধেত)৫- উদ্ধত উতপরী: োজঘো$ সুক্কাঃ মধুর 
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:-হছখশকোরিশ্য্দিস্ঃ। -পোপধুগালকোদি চেত্যমরঃ। কথা 

শৃুন্ -কুমারোহজং: মন্বদসংরিধাছ্িঃ২.অঙ্গপয়চনাঁভিঃ উ্তায 
শোভিত২ সন্বস্িনঃ কম্যাদাফিদঃ সন" গৃহ "'লমর্শদসাদ প্রাপ 1 
ততইতি। . ততোঁহস্তরং করেণুকাঁবা হত্তিদ্যাঁঃ সকাশাৎ আঁ শী 
অবতী্ধ্য কামরূপেশ্বরে' দত্তোহক্তোষেদ সোইজঃ থে! অন 
বৈদর্তে শির্দি্ং প্রদর্শিতম, অন্ত্তু্কৎ চত্বরং নারীণাং মনা 
বিবৈশ ॥১৭॥ মহার্ছেতি। মহাঁঙ্সিংহাঁসমে সংস্থিতোঁহসে! জয় 
ভোজেনোঁপনীতং রতঃ সহিতং সরত্বং মধুপর্ক মিম অরধযং পুলমাৎ 
দ্রবাং দুকুলযোঃ ক্ষৌমঘোযুগ্মিঞ্থ বনিতাঁকটাক্ষৈঃ অনাক্ত্রীগাঁমপার্ষনখ 
টৈঃ সার্ধং জগ্রাহ গৃহীতবান্ | ১৮৫ ভুক্লেতি। ছুতুপবাসাঃ মোখ 
বিনীতির্নতঅরবরোধরটক্ষরস্তংপুরাঁধিকূটতঃ বধৃসমীপং মিনো। আ 
দৃষ্টান্ত: স্কটফেনরাজিকদম্বান্ সমুদ্রেঃ নবৈহ্র্ত নৈশ্চজ্্পাতিদুকি 
রটে: বেলাযা: সকাঁশং সমীপমিব | পূর্ণদৃষ্টান্তোহ্যম্ 1১১। ডে 
তত্র সম্বন্যর্চিতঃ পুজিতোইক্িকম্পোহ্সি তুল্যোঁভোজপতে: ভন, 
শাধীশ্বরস্য পুরোধাঃ পুরোহিতঃ | পুরোধাস্ত পুরোহিতঃ ইতামা। 
আজ্যাঁদিভির্রব্যৈরগ্রিং হুত্বা তমেব চাঁগ্িং বিবাহসাক্ষো আঁধীযয 
ক্ষিণং কত্বেত্যর্থঃ বধৃবরেধ সঙ্গমযাঁথ্চকাঁর যৌঁজযাঁমাঁস 1২০| হস্তেনেযি 
সরাজশ্মননঃ হত্তেন স্বকীষেন বধাঁঃ হস্ত পরিগৃহা অনভ্তরাঁষাঁ: নি 
হিতাষাঃ অশোকলভাযাঁঃ প্রবাঁলং পল্লব প্রতিপল্লবেন স্বকীঝে 
প্রাপ্য চুত্ত আত্মইব স্মৃতরাঁং চকাশে ॥২১| আঁসীদিতি। ঝা 

কন্টকিতঃ পুজকিতঃ প্রকোষ্ঠোষদ্য স আঁদীৎ | শুচ্যগ্রে ক্ষনে 
চরোঁমহর্ষে চ কণ্টকইত্যমরঃ | কুমারী শ্বিম্াজুজি: সংবরতে মু 
অন্রোত্প্রক্ষতে তশ্যিন্ দ্ধষে মিখুনে ততক্ষণমাতবরত্তিঃ সাত্বিকোর্ 
রূপা বৃত্বিঃ মনোভবেন কাষেন লমং বিভক্তে পৃথক ককতের। আঁ 
রার্ধস্য পাঠাস্তরে ব্যাখ্যানান্তর |: পাণিসমাগমেন পাঁগ্যোঃ অংগ 
শেন কত্রণ তযোর্বধূবরঘে! মনোভিবস্য বৃত্তিঃ শ্টিত্তিঃ সং রি 
সমীরুতেবেভর্থঃ। এ্রীকৃলিজস্যাপ্যমুরাগদামাস্য অংপ্রতিনীর্ি 
রসনা পীগিস্পর্কৃতরমুত্্রেক্ষাতে।' অর বাহধ্যাধসাজা? 
প্রথমসমীগিমে' স্বিমা,লিঃ স্বিমুখী;চ পুধাহতাফোদাহিভীভগ ূ 



রঃ ]  রুবংশে' প্ 
॥. সীসবাত্বীরহ প্রভীহারইত্যমরঃ| দ্িযততিং শক্ত: ছুর্ীসহ 
হৎ শৃরমিত্যর্থঃ বিশৈষেণ দৃশ্য দর্শনীয়ং রূপবস্তশিত্যর্থ: 
ন্যং নৃর্পৎ নধোঁদ্ধানহং' নবোদষশিষ্কৃশিব ইন্দুমটত্যি মিদর্শখাঁ+ 

॥ ৩১ ॥ অবস্ভ্ীতি | উর্নগ্রবাঁছ্দীর্ধধাছঃ বিশালবক্ষাঃ তশ্গরর্ভী- 

£ কশবতুলিমধ্যোহ্ষিং রাজ! অবন্ভনাথঃ অবাস্তিদেশাধীশ্বরঃ ত্বৃষট। 
কর্মণা | ভর্তত্েজোবেগমসহুমীনযা ভুহিত্রা! সহজ্ঞাদেব্যা প্রার্থি- 
নতি শেঘঃ| চক্রভ্রমং চক্রাকাঁরশজ্োত্রিজনযন্ত্রম্ | ভ্রমোহ্ছু- 
মে ভ্রান্ত কুন্দাঁখ্যে শিপ্পিষস্্রকে ইতি বিশ্বঃ। আঁরোপ্য যত্ে- 
ল্লখিতঃ উষ্ণভেজাঁঃ সুর্ধ্যইব বিভাঁতি | অত্র মার্কগেষঃ | বিশ্ব 

মা ত্বনুজ্ঞাতঃ শাঁকদ্বীপে বিবস্বতা | ভ্রমমাঁরোপ্য তত্তেজঃশাঁতিনাঁ 
টপচক্রমে ইতি 1৩২॥ অস্যেতি। *সমগ্রশক্তেঃ শক্তিত্রফসম্পন্নস্য 
দ্যাব্তিনাথস্য প্রবাঁণেষু ষাত্রাস্থ অখ্রেসউরর্ধাজিভিরটশ্বকশ্খিতানি 

1াংমি সাঁমভ্তাঁনাং সমন্তীভ্ভবানাঁৎ রাঁভ্ঞাং যে শিখামণযঃ চুডাঁষণঘঃ 

ঘাৎ প্রভাগ্ররোহাত্তমষং তেজোঁহঙ্করনাশং কুর্বন্তি। নাঁদীটৈরে- 
স্য শত্রবঃ পরাঁজীযন্তইতি ভাঁবঃ ॥ ৩৩1 অসাাবিতি। অসাববন্তি- 

[খং মহাঁকাঁলং নাঁম স্থানবিশেষঃ তদেব নিকেতনহ স্থানং বস্য 

্য চক্দ্রমেখলেরীশ্বরস্য অদূরে সমীপে বসন অতএব হেতোঁঃ তমিত্- 

পক কুষ্পক্ষেহপি প্রিষাঁভিঃ সহ জ্যোৎস্ীবতঃ প্রদোষাঁন রাত্রীর্শির্বি- 

ান্ুভবতি কিল। নিত্যজ্যোঁৎস্াবিহ্বারত্বনেতটস্যব নান্যস্যেতি 

£ ॥ ৩৪ ॥ .অনেনেতি। রস্তে কদলীস্তস্তাবিব উর যজ্যাঃ সা 

্স্তস্যাঁঃ অন্বোধনং হে রভ্তোঁক। উন্রভ্তরপদাদেশপম্যইত্যুঙ- 
ঃ লদীত্বাদ্ধস্যঃ | যুনা অনেন পার্থিবেন সহ সিপ্রা নাম তত্রত্যা 

তস্যাম্তরজাঁণামনিলেন কম্পিতাস্দ্যানানাৎ পরম্পরাস্ত পড়" 

বিহু 'তে তব মনসোঁকচিঃ কচ্চিৎ স্পৃহাক্তি কিমিত্যর্থঃ | 

ভথন্গে স্পহাযাঞ্চ গভত্তেঠ চ কচিঃ অ্িখীমিত্যমরঃ | ৩৫ ॥ তশ্মি 

ত্তি। উত্তমসৌকুমার্ধযা উৎকষ্টাঙ্গপার্দবা-সা ইন্দুমতী অভি্যো- 

তানি, উল্লাদিভানি বন্ধবএব পগ্মানি যেন তশ্মিন্.. প্রতাপেন, তেজস! 

২শোখিতাঁঃ শত্রব এব পক্কাঃ কর্দদাঃ েল্প ন্যিন্ তন্মিক্রবন্তিনাথে 

হী রপডবেেতযো ইতি খাতুপ্পত্যঘঃ | ভানুঘত্যং- 
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শুমতীব ভাঁবং্ত্তং ম বরস্ধ ন ভত্রামুরাঁগমকরোদিত্যর্ঘঃ। ৬ 
পদ্মন্তবেন শত্ুণাঁং পক্কত্বেম চ রূপণৎ রাঁজ্ঞঃদর্ঘ্যেসাম্যার্থম্ ৭ 
তামিতি। রানার মাদার 

মিত্যর্থঃ গুৈরনৃনাঁষধিকামিত্যর্থঃ শোভনা দত্ত| বস্যাঁ; জা দু 
ব্যসি দন্তপ্য দত্রিতি দত্রাদেশঃ উদ্গিতশ্চেতি ভীষ্। তাং 
প্ররুতাং প্রিদ্ধীৎ বা বিধাতুর্ললিতাঁং ক্য্িং মধুরনির্মাগাঁং 
তার্থঃ। অন্ুুগতা আঁপোষেষু তেহ্নুপা নাঁম দেশী: | খক্পুরূ 

পথামানক্ষে ইতাপ্রত্যযঃ সমাসান্তঃ উদনোর্দেশেইত্যুদাদেশ। 
তেষা রাজ্ঞোখনুপরাঁজস্যাগ্রতৌবিধাঁ ব্যবস্থাপ্য ভূষঃ পু্র্জনাদ | 
সংগ্রামেতি। সংগ্রামেহু যদ্ধেযু নিবিষ্ট অনুভূতাঁঃ' সহতরং বা 
ষস্য স তথোক্তঃ খুদ্ধাদন্যত্র দ্বিভুজএব দৃশ্যতইত্যর্থ: | অধীন" 

দ্বীপেয়ু নিখাতা: স্থাপিতাঁঃ ঘৃপাঃ যেন স তথোক্তঃ | সর্বরযাী 
সার্বভেধমম্চেতি ভাঁবঃ| জরায়ুজাদিসর্ব ভূতরঞনাদননাসাধারন 
রাজশব্দো যস্য স তথোঁক্তঃ যোগী ব্রহ্ষবিদ্বানিত্যর্থঃ | স কি ভার 
তৌদসতীত্রেধাল্লদ্বযোগইভি প্রসিদ্ধিঃ | কৃতবীর্ষ্যসাঁপত্যং যান 

কার্তবীর্ষোনাম রাজা বভূৰ কিলেতি। অযঞ্থীস্য মহিমা সর্বোগ 

দত্বাত্রেষবরপ্রসাঁদলরূইতি ভাঁরতে দৃশাতে ॥ ৩৮|॥ অকার্যেতি 
বিনেত! শিক্ষকো যঃ কার্তবীর্ধ্যঃ অকার্য্যম্যাঁসৎকার্ষ্যজ্য চিন্তাষাঃ 

চৌ্ধ্যাদিকং করিষ্যাঁমীতি বুদ্ধ্যাঃ সমকাঁলমেককালমেব হর্থা জা 

পুরস্তাদগ্রে চাঁপধরঃ প্রীনুর্ভবন সন্ প্রজানম 1 ' প্রজা জ্যাঁৎ 
জমে ইত্যমরঃ | অন্তঃশরীরেছু অন্তঃকরণেযু। শরীরশবেনেত্রিয 

লক্ষ্যতে । অবিনবমপি প্রতাঁদিদেশ মাঁনসাপরাঁধমপ্পি লিবীরযাঁযা্ 

ভার্থঃ। অন্যেতু বাঁক্কীষাঁপরাঁধমীত্রপ্রতিকর্তীর ইতি: ভাবঃ || 
জ্যাবন্ধেতি | জ্যাঘা মৌর্ব্যা বন্ধেন ব্ধনেন নিক্ান্দা নিশ্েযী হৃধ 
যদ্য তেন বিনিঃশ্বসতী জ্যাবদ্ধোপরোধাঁৎ দীর্ঘং নিঃশ্বসতী বভুগ? 
ম্পর1 দশমুখী যস্য ভেন নির্জিতবাঁসবেনেন্্রবিজধিন!। আনে 
দযোহপ্যনেম 'জিতগ্রাধাএযেতি ভাঁবঃ | লঙ্ষেশ্বরেণ । দানে! 
যস্য কার্তবীর্্যস্য কাঁরাগৃছে বন্ধনাশারে। - কার! স্যান্বমানঘে ই 

রঃ, আঁপ্রসাদাদনুশ্রহপর্যান্তম উদ্ধিতহ স্ছিতম:1.-অগুঃষষে গণ 
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1 এতত্প্র্গাদএব তস্য মোক্ষোপাষে! নতু ক্ষাত্রমিতি ভাবঃ &.৪5॥ 

যাতি। আঁগমবদ্ধসেবী শ্রতরদ্ধসৈকী প্রতীপইভি খ্যাঁতইতি শেষঃ 
ভুপতিস্তস্য কার্তবীর্ষ্যস্যান্ষে বংশে জীতঃ |. যে প্রতীপেন 

শ্রধস্য পুংলসে! দোটিষ কাসনাদিতিঃ রূমুৎ্পন্নং শ্রিষঃ সন্বৃদ্ধি 

টাবলো লা প্রকুতিচঞ্চলেত্যেবংরূপমযশোডুক্কীর্তিঃ প্রমৃষ্টং নির- 
| ছুক্টীআবত্যাগশীলাযাঃ শ্রিষঃ প্রকৃতিচাঁপলপ্রবাঁদোমূড়ুজনপরি- 

ভইত্যর্থঃ। অন্ত দোষরাঁছিত্যাম কদাচিদপি ত্যজ্যতইতি 
রঃ ॥ ৪১1॥ আধোঁধনইতি | যইঃ প্রতীপঃ আফোঁধনে খুদ্ধে কষ” 

তং ক্ুষ্ণবত্ীলমগ্িং সহ্াঁষমবাঁপ্য ক্ষত্রিষাঁণাং কালরাত্রিং সংহাঁর- 

তিমিত্যর্থ: 'রামপরশ্বধস্য জাঁমদশ্ন্যপরশোঃ | দ্বযোঃ কুঠাঁরঃ 

খিতিঃ পরশুশ্ত পরশ্বধইত্যমরঃ | শিতাঁৎ তীক্ষাঁৎ ধাঁরাঁৎ মুখম্। 

দীনাঞ্চ নিনিতমুখে ধারা প্রকীর্ত্িতেতি বিশ্বঃ | উতৎ্পলপত্রস্য 

রইব সারোষপ্যাস্তাং তথাঁভূতভাঁং জভ্ভাঁববতি মন্যতে | এতমগন্স 

(শীষযাগতাঁন্ রিপুন্ ব্যযমেব ধক্ষ্যাঁমীতি ভগবতা বৈশ্বানরেণ দত্ব- 
'রাহ্যৎ রাজা, দহাত্তেচ তথান্ীতাঁঃ শত্রবইতি ভারতে কথা€ 

ম্বেযা ॥ ৪২॥ অস্যেতি। দীর্ঘবাহোরজ্য এ্রতীপস্যাক্কলক্ষীর্ভব এমং 

পীথেত্যর্থঃ | অনেনাষং বিষুতুল্যইতি স্বন্যতে | মাহিত্সতী নাঁমাসা 
রী তস্যাবপ্রঃ প্রাকাঁরএব নিতন্বঃ তস্য কাঁঞ্ীং রশনাভূতাঁ জলানাঁং 
গ্যা প্রবাঙ্েণ রম্যাম্ | ওঘঃ প্রবাহ্োবেণী চেতি হলায়ুধঃ | রেবাঁং 

দহ প্রাসাদজাটৈঃ শবাক্ষেঃ | জাঁলং সমৃহআনাযো গবাক্ষক্ষার- 
বপীত্যমরঃ । প্রেক্ষিতুৎ কাঁম ইচ্ছা! অন্তি, যদি ॥ ৪৩ ॥ তস্যাইতি | 

কাঁমৎ ভ্রিবং প্রতিকরং দর্শন যস্য সোঁখপি দর্শনীযোহপীত্যর্থঃ স 

চতীশঃ শরদ] প্রমৃষ্টাস্বধরোপরোঁধঃ নিরস্তমেঘাঁবরণঃ পর্য্যাপ্তকল: 
কিলঃ শশী ন'লিন্যাইব তস্য! ইন্দুমত্যাঁঃ ্চচঘে ন বভুব কচিৎ নাঁজী- 
সদ্দিত্যর্থঃ | . লৌকোভিন্নকচিরিতি ভাঁবঃ ॥ 8৪ ॥ দেতি| লোঁকাঁ- 

রেস্বর্গীদাঁবপ্পি শীষ্তকীর্তিম আঁচারেণ শুদ্ধষোকভঘোঃ বংশযো মাতা" 
তৃক্ুলযোঁঃ দীপং গ্রকাঁশকম্ | উভববহশেত্যব্রোতষপক্ষবন্গি- 

ঠছঃ- 'শুরসেমানাঁং দেশানমিধিপতিৎ লুষেশং নাম নৃপতিম 
দিশাাতিসম্বায শুদ্ধাত্তরক্ষ্যা গাব ংপুরপালিকষা'। - কর্মণ্যণ টিডূডেতি 
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ভীপ্। আআ. কুমারী অশাদে | ৪৫॥ নীপেতি| যথা বিধিধা। 
বানু । স্বযজোর্ডনিপৃ ইতি জসিপূ প্রত্যযঃ। ' এষ পীর্থেবে 

_ নানীস্বষেট্রেস্যেতি মীপান্থঃ নীপব$শজঃ | যং সুষেণমাতিত 
জ্্বনমেখনাদিতিঃ শান্ং এসন্সং সিদ্ধাশ্মম খব্যাশ্রমমেড্য 
জত্ৈঃ গঅসিংহাদিভিঃ পীণিভির্রিব টনজর্থিকঃ ব্াঁভাবি 
পরস্পরেণ বিরোধঃ উৎসন্থজে ত্যক্তঃ ॥ ৪৬॥ যস্যেতি। হিমাং 
কান্তিশ্চজ্রকিরণইব নষনযোরভিরাঁমা যস্য সুষেণস্য কান্তি: 
আঁত্বণেহে স্বভবলে সন্গিবিফ] সংক্রান্ত । অবিষহ্ং বি 
ভেজঃ প্রতাঁপন্ভ হর্মাগ্রেয়ু ধনিকদন্দিরপ্রান্তেঘু। 
ধনিনাৎ ৰাসইত্যমরঃ| সংরূটাসৃগাঙ্করা যেষাং তেষু শৃন্যেধিত 

পিপুমন্দিরেষু শক্রনগরেযু| মন্দিরং নগরে গৃহ্ছে ইতি বিশ্ব: পি 
বিষ্টমৃ। স্বজনাহাঁদকো দ্বিষস্তপশ্চেতি ভাঁবঃ ॥ ৪৭ | যদি 
যস্য সুষেণস্য বাঁরিবিহাঁরকাঁলে জলক্রীড়াঁসমঘে অবরোধানামন্তগুর 

নানাং অ্তনেযু চন্দনানাঁং মলযজানাঁং এক্ষালনাদ্ধেতোঃ১ কনিদ 

নাঁম টৈলঃ তৎকন্যা যমুনা । কাঁলিন্দী সুর্য্যতনয়া যমুনা শমনমবদে 

ত্যমরঃ| মথুরা নামাস্য রাঁজ্ঞ নগরী তাঁং গতাপি গঙ্গাধাবিওী 
পীত্যর্থঃ | মথুরাঁবাঁৎ গঙ্গীভাঁবং স্মচযত্যপিশব্দঃ | কাঁলিদদীতীযে 
মধুরা লবণাঁনুরবধকাঁলে শক্রত্্েন নির্মাস্মতইতি বক্ষ্যতি তৎকধমূন 
মথুরাঁমস্তব ইতি চিন্ত্যমু মধুরা মথুরা পুরীতি শব্দভেদঃ যদ্ধা সানোঝি 

গাধা ভাগীরথ্যা উর্্মিভিঃ সংসক্তজলেব ভাঁতি ধবলচন্দনসংঘগাং 

প্রযাঁগাঁদন্যত্রাপ্যত্র গঙ্গাঁসঙ্গতেব ভাঁতীত্যর্থঃ | সিতাসিতে 

গঙ্গাবমুনে ইতি ঘন্টাঁপথঃ ॥ ৪৮৪ ত্রস্তেনেতি | *তাক্ষযাৎ গড়া 
্রস্তেন যমুনা ওকঃ স্ছানং যস্য তেন কাঁলিষেন নাঁম নাগ 

বিশ্যটং কিনল অভধদাঁননিষ্কযত্তেন দত্বং কিলেত্যেতিং 

বক্ষক্থলব্াপিকচৎ মশিং দধাঁলো যঃ জুষেণঃ কোন 
ুঝং বিজু হ্রেপযতীৰ ত্রীরূষতীব | আর্তিত্রীত্যাঁদিন! পুগীগম 

কৌস্তভমণেরপুযৎকূফৌহস্য মণিরিতি ভাঁবঃ ॥ ৪৯. অভাবের! 
যুবানমমুং সুষেণং ভর্তীরৎ অভাব্য মত্বা পতিত্বেনাঙ্গীকৃত্যেতার্থ, মূ 

ুযালোগ্তর! উপরিগ্রন্তারিতকোমলপন্সবা পুঙ্গশয্যা যম্মিম্ 9 
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ম্ চৈত্ররথাঁৎ কুবেরোদ্যাঁনাঁদহুনে বন্দাবনে বন্দাবননামকে উ- 
নে হে সুন্দেরি বেখবনস্ীঃ যেখবনফলং নির্বি্শ্যতাৎ ভূজ্যভাম. ॥৫০॥ 
যঢাস্যেতি। নই কাস্তাস্থ গৌবর্ধনজ্যাঁদ্রেঃ কন্দ- 
 দরীয়। দরী তু কন্দরোঁরা জ্্রীত্যমর: | অজ্তসঃ পৃটতর্বিন্ফৃভিঃ 
কতানি সিক্তানি শিলাযাং ভব উশলেষম | শ্শিলাজতু চ শিলে- 
তিযাঁদবঃ| যদ্বা শিলাপুষ্পাথ্য ধধিবিশেষঃ | কালানুসার্ধ্য- 

শ্মপুষ্পশীতশিবাঁনি তু টৈলেষমিত্যমরঃ । শিলগাষাশ্ছঃ ইত্যত্র 
তি যোগবিভাগাদিবার্থে ছপ্রত্যষঃ | তদদীম্ধবন্তি শৈলেষ- 

নি শিলাতলান্যধ্যাঁস্যাধিষ্ঠাধ কলাপিনাঁং বর্ি্াঁং 'নৃত্যৎ 
ঠয॥ ₹১॥ নৃপশিতি। ন্যাদাবর্তোহভ্তসাৎ ভ্রমইত্যমরঃ | আঁব- 
[নোতা নাভিরস্যাঃ সা! ইদঞ্চ নদীসাঁম্যার্থমুক্তম্ | অন্যবধূরম্য- 
সী ভবিত্রী ভাঁবিনী স! কুমারী তং নৃপৎ জাগরগাঁমিনী জাগরং গান্ত্রী 

াতৌবছা! নদী মার্গবশীছুপেতং প্রাপ্তৎ মহীধরং পর্ব্বতমিব ব্যত্য- 
₹ অতীত্য গতা॥ ৫২॥ অথেতি। অথ ভুজিষ্যা কিঙ্করী সুনন্দা.। 
জব্যা কিন্রী মতেতি হুলাযুধঃ | অঙ্গনাপ্লিষউভূজং কেয়ুরনদ্ধবানুং 
দিতশক্রপক্ষৎ বিনাশিতশক্রবর্গং হেমাঙ্গদং নাঁম কলিঙ্গনীথম্, 

ধীমাসন্নামবাঁলেন্দুমুখী২  পুরেন্দুমুখীং বাঁলামিন্দ্ুমতীং 
গাবে ॥ ৫৩ ॥ অসাবিতি | মহেক্াদ্রেঃ অমাঁনসাঁরঃ তুল্যমত্বোহসেও 
মাক্গদঃ মহেক্দ্রস্য নাম কুলপর্র্কতস্য মহ্হোদধেশ্চ পতিঃ স্বামী। 

হজ্জরমহোঁদধী এবাস্য শিরিজলছুর্গে ইতি ভাঁবঃ | যস্য যাত্রা 
তা মদআঁবিণাঁ উসৈন্যগজাঁনাঁং ছলেন মহেক্দ্রোমহেজ্জারিঃ 

রাহখ্ডে যাঁতীব অক্র্রিকপ্পা অস্য গজাইত্যর্থ; ॥ ৫৪ ॥ জ্যাঘাঁতেতি 
টুজন্চাপভূ তাং পুরোণো ধনুদ্ধরীখ্জেসরো ষঃ বন্দীকতানাং প্রগৃহী- 

নাম্। প্রগ্রহ্থোপগ্রহৌ বন্দ্যাঁমিত্যমরঃ| রিপুশ্রিয়াং সাঞ্জনো 

পসেকো যযোস্তে কজ্জলমিত্রাশ্রুসিক্তে ইত্যর্থ: পদ্ধতী ইব দ্ধ জ্যাঁ- 
তানাঁৎ মেবব্ব্ীকিণানাঁং রেখে রাজী ভুজাভ্যাঁৎ.ৰিভর্তি। দ্বিবচনাঁৎ 
যসাচিত্বৎ শশ্যতে । রিপুত্রিয়াঁং ভূজাভ্যামেৰাঁহরগাত দ্বাতরেখ- 
ভৎপদ্ধতিস্বেনোতপ্রেক্ষা তযোঃ  শ্যামত্বা সাঞ্জনাতচ- 

কোত্িঃ ॥.&€॥ যমিতি। আঁতনঃ সম্ঘনি -লুপ্তং যং ছেমাক্দদং 

| 

1 
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সমিঃউঃ সমীপছঃ অতএব পরীসাঁদবাতাধটৈঃ -দৃশ্যবীচি মর 
গস্ভীরেগ। মস্ত গমভীরে ইত্যমরঃ | সবশিনা ত্যাজিতং বিবর্জিং যী 
তূরধ্যং প্রহরাবসামপ্গচেকং বাদ্যং যেন. তখোক্তঃ| দে যায 
ঈমাবিত্যদন্রঃ | অর্ণৰএব প্রবোৌধধতি | অর্ণধন্যৈৰ ূর্য্যকার্ধাাঃ 
বা, ভঁৈষধধ্যমিত্যর্থঃ | জমুক্রস্যাপি সেব্যঃ কিমদ্যেষাি 
ভাঁবঃ ॥ ৫৬॥ অলেনেভি। অন্গেন রাজ! সা্ধং তাঁীব নৈর্ঘর্ারেষ 
রেতি ধনৎনু। অথ মর্রঃ ত্বমিতে বস্ত্রপর্ণনামিত্যমরধচনাঁৎ রি 
স্যাপি মর্রশবস্য হুণিপরত্বং প্রযৌগাদবসেষম্। অঙ্ুরাশেঃ সম 
ভীরেযু ্বীপান্তরেভ্য আনীতাঁদি লবনজপুত্পাঁণি দেবকুলুমাঁনি বৈ 
লবজং দেবকুসুমঘিত্যমরঃ | মকত্তিবর্বাতিরপাঁকৃতা প্রশমিত 
স্বেরল্য লবাঁঃ বিন্দবে! যস্য1ঃ সাঁ তথাঁভুতা সতী বিহার ক্রীড়। (11 
পরলোৌভিভেতি। আক্ত্যা রূপেণ জোঁভনীষা আকর্ষণীযা তু বম 
মাত্রেণেত্যর্থঃ বিদর্ভরাঁজাবরজাভোঁজানুজা ইন্দুমতী তথা সমন 
প্রলোভিত প্রচোঁদিতাঁপি' নীত্যা পুকবকাঁরেণ দূরক্কষ্টা দুরমানী 
লক্ষমীঃ প্রতিকুলং বং যস্য তশ্মাঁৎ পুংসইব তশ্মাদ্ধেমাঙ্গাদাঁদপাঃ 
প্রতিঘিবত্বা ॥ ৫৮ ॥ অথেতি। অথ দ্বারে নিখুক্তা দেখবারিনী 
নন্দা। তত্র নিযুক্ত ইতি ঠকপ্রত্যঘঃ | দ্বারাদীনাঞ্চেত্যেআগমা। 
আঁকাঁরেণ দেবসরূপং দেবতুল্যম্ উরগাখ্যস্য পুরস্য পাণডাদেখে 
কান্যকুজতীরবর্তিনাগপুরস্য নাথমেত্য প্রীপ্য হে চকোরাক্ষি ইত 
বিলোকযেতি পূর্ববানুশিষ্টাং পূর্বযুক্তাঁৎ ভোজগ্য রাঁজ্োগোত্রী 
জ্িষং ভোজ্যামিন্দুমতীম্ | কৌড্যাঁদিভ্যস্চেতাত্র ভোঁজাৎ ক্ষত্রিষাি 
ত্যুপসহখ্যানাৎ ব্যঙ প্রত্যবং যউশ্টাবিতি চাপ | নিজগাঁদ ইতোরি 
লোকিষেতি পুর্ববমুক্তা পশ্টাদ্ক্তব্যং নিজগাঁদেত্যর্থঃ ॥৫৯| পাঁগাইতি। 

. অংসযোঁরর্পিতাঁঃ লন্বন্তে ইতি লম্বা হারা যস্য দঃ হরিচন্দনেন গোঁশী্া 

খ্যেন' চ্দমেম। টিতলপর্ণিকশৌশীর্যে হরিচন্দনমন্্রিযামিতাদর। 
প্ডাঙরাগ: সিদ্ধানুলেপনোহ্ঘং পাঁগুনাঁহ জনপদ নাৎ রাজা পা! 
পাণ্যোরনপদশদাৎ শ্রজিধ ভ্যণবক্তব্যইতি 'ভাগ-এত্যঘঃ গা 
রাঁজনাপত্যবদিতি বচন্ন বাঁলাতিপেন রক্ত অরণাঁঃ সাগবোঁ্য 
সঃ নদির্বরোপনারঃ -্রবাহস্যদ্দনহিতঃ। বারিও্রবাতোদির্বারাবা, 
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মরঃ | অদ্দিরাজইবাঁভাতি॥ ৬০ |: বিস্ধ্যস্যেতি। বিদ্ধাযজ্য নাছ! 

দ্রেঃ তপনমার্গনিরোধাঁষ বর্ধমীনস্যেতি শেষ: সংস্তত্তষিত! স্িক্কা" 

তানিঃশেষং পীতঃ উজিরিতঃ পুঅস্তযক্তঃ জিন্ধুরাজঃ অমুদ্রে! য়ে 
অগস্ত্যঃ অশ্বমেধস্যাঁবভূথনীক্ষাঁন্তে কর্্মণি। দীক্ষান্তোহবভূথো 

ইত্যমরঃ | আর্দরমূর্ভেঃ আ্বীতস্যেত্যর্থ: যস্য পাণ্যস্য অ্রীত্যা 
হন নতু দাক্ষিণ্যেন সুক্নীতং পৃঁদ্হতীতি সৌন্রীতিকো ভবতি। 
উর আুম্নাতান্দিভ্য ইত্যুপসংখ্যাঁনাঁৎ ঠক ॥ ৬১৯ ॥ অজ্নিতি। 

রা পুর্ব জনস্থাঁনন্য খরাঁলষস্য বিমর্দশিঙ্কী দৃপ্তউদ্ধতো লগ্কাধিপতী- 

বণঃ ছুবাঁপহ ভুর্পভমন্ত্রং ব্রন্মশিরোনাঁনকং হরাদাগুবতা যেন 

গ্যেন সন্ধায় ইন্্রলোকাঁবজযাঁয ইজ্রলোকং জেতুং প্রতস্থে। ইন্দ্র- 

জবিনোরাবণস্যাঁপি বিজেতেত্যর্থঃ ॥ ৬২1 অনেনেতি। মহাঁকুলী- 

'ন মহাঁকুলে জাঁতেন | মহাকুলাঁদঞ্খঞ্াঁবিতি খঞ্এ্ত্যঘঃ | অনেন 

(ণ্যেন পাণেখ ত্বদীষে বিধিবদ্যথাশীজ্ৎ ঘৃহীতে সতি গুব্র্থ গুকঃ | 

শতোগুণবচনানিতি ডীষ মহীব রটত্বরনগুবিদ্ধোব্যাঁপ্ডোঙ্্ণৰএৰ 

খলা বস্যান্তস্যাঃ | ইদং বিশেষণং মহ্যামিন্দূমত্যাঁথ্চ যৌজ্যম্ 

ক্ষিণস্যাঁদিশঃ সপতী ভব। অনেন সপত্যন্তরীভাবোধন্যতে ॥ ৬৩॥ 

ন্বলেতি। তাম্থুলবল্লীভির্নীগবলীভিঃ পরিণদ্ধাঃ পরিরন্ধাঃ পুশাঃ 

মুকাঁঃ যাঁন্ু। তাশ্ুলবল্লী তান্থুলী নাঁগবল্লযপীতি, ঘোস্টা তু পুগং 

মুকইতি চাঁমরঃ 1 এলালতাভিরালিদ্দিতাশ্চ্দন! মলঘজা ষাঁন্থু তাস 

দ্ধলারো মলফজো| ভদ্রত্রিশ্চন্দলোইক্্বিয! মিত্যমরঃ । তমালস্য তাঁপি- 

/স্য পত্রাপ্যেবাস্তরণাঁনি যাস তান । কালম্কস্তমালঃ জ্যাত্তাপি- 

£াৎপীত্যমরঃ | মলযন্লীঘু,শশ্বও মুনুঃ সদ বা রস্তং প্রসীদ অনুকূলা 

৮ ॥ ৩৪ ॥ ইন্দীবরেতি | অসেখ নৃপঃ ইন্দীবরশ্যামতনগুঃ ত্বং রোঁচন! 

গীরোঁচনের গেখরী শরীরযভিরস্যাঃ সা ততভ্তড়িত্তোষদযোঃ বিদ্ধ 

্মঘযোজ্রিব বাঁ ফুবষোর্ষোগঃ সমাগমোহন্যোন্যশোভাবাঃ পরিরক্ধ- 

যহস্ত 1৬৫4 ব্যন্ুরিতি | বিদুর্ভাখিপতের্ভোজস্য ব্বস্থরিম্দূমত্যাঁঃ 

চতলি . তরীযঃ সুনম্দীসম্বন্ধী উপদেশ বাঁক্যৎ দিবাকরস্যাদর্শনেন 

স্বকোশে মুক্ুদিতে অরবিন্দে নক্ষত্রনাথাঁংশঃ চজ্জ্রকিরণইৰ অস্তরমব- 

কাশ ন লেতে $& ৬৩ ॥ জঅঞ্চারিশীতি। পতিংবরা সা ইন্দুমতী 

প্ 
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বাত্রোসঙ্চারিণী দীক্গশিখের যহণযহ ভুপাঁহ ব্যতীষাঁ, অতীত 
পদ ভূমিপালঃ স সর্ববহইিতার্থঃ1. মিত্যবীপ্মযোরিতি কীপ্লাঁযাং া 
চনম্ | রেজ্রমার্গে রাজপথে । ২উাখ্যো 'গৃহভেদইব' |: 
ক্ষেৌমমন্ত্িযামিত্যমরঃ | বিবর্ণভাঁবং বিচ্ছাযত্বম্ আন্ত 

প্রপেদে ॥ ৬৭ ॥ তদ্যামিতি। তদ্যণমিন্দুত্যামুপস্ছিতাষা মাস 

সত্যাং রঘোঃ সুনুরজঃ মাং বশীত নবেতি সমারুলঃ সংশধিতৌঁুং 
অথাস্যাঁজস্য বামেতরো বামাদিতরো দক্ষিণো বাছুঃ ক 

বধ্যতেখত্রেতি কেয়ুরবন্ধোহঙ্গদস্থাঁনং : তস্যোচ্ছাসিতৈঃ কঃ 

অংশষৎ নুনোঁদ ॥ ৬৮ 1 তমিতি | কুমারী কেনে 

অনবদ্যমদোষহ তমজং প্রাপ্য অন্যোপণমাদ্রোজাস্তরোপগরমাৎ বা, 

আঁতনিবত্তা। তথাছি ষটপদালী ভূঙ্গাবলিং এফুল্লতীতি এর 
বিকদিতং পুম্পিতমিত্যর্থঃ | প্রপূর্ব্বাৎ ফুল্পতেঃ পচাদ্যচ ফলন 

প্রফুলতমিতি পঠিতব্যস্, অনুপসর্থ।দিতি নিষেধাদিত্যুভষথাপি না 
চিদনুপপত্ডিরিত্যুক্তং প্রাকৃ। সহকাঁরৎ চুতবিশেষমেতা। আতর 
তোরসালোহজো সহকারোহতিসেঠরভইত্যমরঃ | রৃক্ষান্তরং রা 

জক্ষতি। নহি সর্কোৎ্কউবস্তলাভেহপি বন্তৃত্বরস্যাভিলাবঃ সা 
ত্যর্থঃ ॥ ৬৯] তল্মিমিতি। তন্মি্বজে সমাবেশিতা সংক্রান্ত 

চিত্তবৃতির্যযা তান্ ইন্দোঃ প্রভেৰ প্রভা হ্যাত্তাম্। আই্ীদকম 
দিন্দুসাম্যম | ইন্দ্ুমতীমবেক্ষ্য অনুক্রমজ্ঞা বাঁক্যপৌর্ব্বাপর্ধযানি 

মন্দ! ইদং বক্ষ্যমাণং বিস্তর জঅগ্রপঞ্চম | প্রথনে বাবদ 

ঘঞ্জোনিষেধাঁৎ খদোরপ্. ইত্াপৃপ্রত্যযঃ | বিস্তারোবিগ্রহোবায 
সচ শঙ্দস্য বিস্তরঃ ইত্যমঞ্ং | বাঁকা বন্ত,ং প্রচক্রমে ॥ ৭০ | ইন 

ফিতি.। ইক্ষাকোর্দনুপুত্রস্য বংশে ভবঃ নৃপাণাং ককুদং গ্ে্ঠ। 

করুচ্চ করুদং শ্ষ্ঠে বাসে রাঁজলক্ষাণীতি বিশ্বঃ | আহিতলক্ষণ 

প্খ্যাতগুণঃ । গুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষগাহিততলক্ষণাবিত্যমর। 

ককুদি ব্ষাঁংসে তিষ্ঠতীতি ককুৎস্থ ইতি প্রলিদ্ধঃ কশ্চিৎ রাঁজা অং 

যতঃ ককুৎস্থাঁদাঁরত্য উন্নতেচ্ছা মহাঁশষাঁং | মহেচছত মহাশবইত' 

মরঃ ।:উত্তরকোৌশলেত্্ রাজানো দিলীপাঁদয্ীঘ্যং প্রশত্তং বর? 
স্থস্যাপত্যৎ পুমাঁদ্, কাঁদুৎস্থইতি শব্দং সংভ্ঞাঁৎ দধতি বিততি। রা 



সর্গঃ] ০১০০ 55১ 
ভিরনখোর্ভীবহ * পরীক্ষেতেতি' | আ্রীপুকষবোঁ। গ্রেদিপোমাান্ডি- ৮ 
মং সান্বিকষাত্রোপলক্ষণং মতু প্রতিমিষমে! বিবক্ষিতঃ- এসির্রিভি 
খৈচসলীমর্থাঁৎ।) এবং জাতি কুখারসম্তবে « রোমোদামঃ প্রাছার- 
চুমাঁযাঁং শ্থিক্নাজলিং পুঞ্জবকেতৃরাসীৎ, ৮ ইতি ব্যুৎ্রমধচমং ন 
শষাঁষেতি ॥ ২২॥ তধোরিতি। অপাঙ্গেমু লেত্রপ্রীস্তেযু গ্রতিসাঁ- 

ঈ প্রবর্তিতাঁনি ক্রিষঘোর্দিরীক্ষণলক্ষণযোঃ অমাপত্যা ধদৃচ্ছা- 
যা ন্দিবর্তিতাঁনি' প্রত্যারুষ্টীনি অন্যোন্যশ্ধিন লোলাঁমি সতৃ- 

পৃ লোঁলম্চলসতৃষ্তযোরিত্যমর£1 তযোঁদম্পিত্যোর্বিলোচমাঁনি 
ট্ঘঃ মনোঁততাঁং রম্যাঁং ভ্িধা নিমিতেন যন্ত্রণা সঙ্গোচমালদিশির়ে 
পাপুঃ ॥২৩॥  প্রদক্ষিণেতি। তগ্থিথুমম উদর্চিষ উন্নতঙাঁলস্য 
শানোর্ককেঃ প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাঁৎ প্রদক্ষিণীকরণাঁৎ, মেরোকপাস্তেছু 
মীপে়ু, বর্তমানমাবর্তমাঁনৎ মেকং প্রদক্ষিণীকুর্বদিত্যর্থঃ | অন্যোন্য- 
'ইসক্তং পরস্পরসঙ্গতং মিথুমস্যাপ্যেতদ্বিশেষণম্ | অহশ্চ ত্রিষাঁমা 
হক্ট্িধামং রাত্রিন্দিবশিব | জমাঁহারে ন্দ্বকবস্ভাঁবঃ | চকাঁশে, 

দদৌপে 1 ২৪1 নিতম্বেতি। নিতন্বেন গুবর্ধা অলবী। ছুর্দরালখুনো- 
ঠব্ব্ণতি শীশ্বতঃ | বিধাঁত্ প্রতিমেন ব্রহ্মতুল্যেন তেল গুকণা যাঁজকেন 
যুক্ত! ভুভূধীতি নিযুক্তা মতচকোঁরস্যেব মেত্রে খস্যাঃ সা লজ্জাবন্তী সা 
ধূরগে লাঁজবিসর্গং চকাঁর ॥২৫॥ হবিরিতি। বিষ আজ্যাদেঃ শমীপ 

বাঁনাং লাঁজানাঞ্ত, গদ্ধোহস্যান্তীতি হবিঃশমীপল্লাবলাজগন্ধী। শঙী- 
লিবমিশ্রান লাঁজান্ অঞ্জলিনা বপতীতি কাত্যাঁষনঃ | পুণ্যোধ্ম£ 
চশানোঃ পাঁবকাছুদিযাঁষ উদ্ততঃঞ কপোঁলযোঃ সংসর্পিণী প্রসরণ- 
শীলা শিখা ফস্য সম তথোক্তঃ স ধৃন্ম্তস্যাঃ বধাঃ মুহূর্ত কর্পোহ- 

পলতাং প্রপেদে ॥ ২৩॥ তদিতি। তদ্বধুমুখম্ আচারেণ প্রাপ্ডান্ক,ম- 

গ্রিহণাৎ অঞ্জনস্য রেদোহঞন ক্লেদঃ অক্রুনামিঅবাস্পোদকসিতার্থ ] 
তম সমাফুলাক্ষিং এঙ্গালো বীজাঙ্করো ষবাঙ্কারএব কর্ণপুরোহ্বতংসো 
মস্য তৎ পাঁউলবাগুলেখমকণগগ্ুস্থলথঃ বড়ুব & ২৭ ॥ তাবিতি | কমকা- 
দনন্ছেণ তে কম্যাকুমারেও ক্াভকৈগূহস্ছষিশেতৈ1 ম্াতকস্তাধ্রুভো 
ব্রভীত্যমন্ঃ 4 বন্ধুমতা বন্ধুপুরঃসরেণেত্যর্থঃ রাজ্ঞা চ পুরদ্থিভিঃ 
পতিপুজ্বজীভির্দারীভিষ্ত ক্রসাশঃ. প্রয়ুক্ৎ ন্বাতকাঁদীনাঁং পূর্ব্ব- 



১১২ সজ্জীবনী টীকা । [৭৮ 

» পূর্ববলিষ্টাৎ -ক্রদেণ -'কতসার্্াক্ষতানামারোপগমন্বতৃতায 
বন্তোও ২8 ইতীতি । অধিস্রীরধিকসম্পন্োভোজকুনপ্রদীপঃ সাধ 
ইতি ম্বস্ুরিম্দৃমত্যাঁঃ: পাণিএহণহ. বিবাঁহং সম্পাদ্য. কীরযিত্ব মা 
পতীনাঁং রাজাং পৃথশে কৈকশঃ অহণর্ঘং পুজার্থৰ অবিকৃতানযিন 
পিণঃ সমাদিদেশাজ্ঞাপবামাস ৪ ২৯ | লিল্গৈরিতি। মুদঃ সন্তোষ 
লিলৈশ্চিট্তুঃ কপটহাসাঁদিভিঃ সংরৃতবিক্রিষাঁঃ নিগৃহিতমংশা 
অতএব এসনাবহির্নির্ললাঃ গুঢ়মক্রাঃ অন্তলর্শনএহাঃ হ্রদাইব সি 

তে নৃপাঃ বৈদর্তৎ ভোজনী মন্্যাপৃচ্ছা তদদীযাৎ বৈদভীঘাং পুজা 
'দাঁচ্ছলেন উপাধনমিবেণ প্রত্যর্প্য বখুঃ গতবন্তঃ (৩০ ॥ সই 

আরম্তপিদ্ধো কার্ধ্যসিদ্ধো! বিষয়ে পুর্র্ং কতা কৃতপূর্ববা । জুপ্মাগে 
সমালঃ। কুতপুর্বা সংবিৎ জঙ্কেতে| মার্গীবরোধরূপউপাষো যেন 

তথোক্ঃ | সংবিৎ যুদ্ধে প্রতিজ্ঞাধাং সঙ্কেতীচারনামন্যিতি কেশব) 

সরাঁজলোকঃ সমযোঁপলভ্যম্ জজপ্রন্ছানকাঁলে লত্যং তদা তো, 

কাকিত্বািতি ভাঁবঃ| সমরোঁপলভ্যমিতি পাঠে যুদ্ধসাধ্যমিত্া্ঘ। 
তৎ প্রমট্দবামিষং ভোগাবস্ত । আমিষং ত্বজ্িষাঁং মাংসে তথা স্যান্ে' 
শ্যবস্ত্রনীতি কেশবঃ | ভাঁদাস্যমানোগ্রহীষ্যমাঁণঃ সন অজসা পন্থা 
মারত্যাবকধ্য তক্টৌ ॥ ৩১ ভর্তেতি। অন্ুষ্টিতঃ অম্পাঁদিতঃ অন 
হ্যরজাযা অনুজ! বিবাহে! যেন স তথোক্ঃ ক্রথকৈশিকানাং 

দেশানাঁং ভর্তী স্বামী ভেখজোঁছপি তাবর্তীদা সত্বাহ্ুরপমুৎ্সাহানুরগং 
যথ! তথা আ সমস্তাঁৎ। অনেনাঁনিষতবস্ত্রদানগিত্যর্থঃ| হরণং কন্যা 

দেযং ধনদ | যৌতুকাঁদি তু যদেক্ং জদাঁযোহরণঞ্চ তদিতামরা। 
অহরণং হুরণীক্কতা-জর্যেন ৩থোক্তঃ সম্ রাঁঘবমজং প্রাস্থাঁপযৎ এ্থা' 
পিতবাঁন্ শ্ববমন্বগাৎ অনুজগীম চ ॥৩২॥ তিশ্ইতি| কুিনং 

 বিদর্ভনগরং তস্যেশো ভোঁজঃ ত্রিযু লোকেষু প্রথিতেনাজেন নাং 

নাঁর্গে পথি তিআ্রোবসতীরাত্রীকবিত্বা | বসতী-রাতিরিবেশানোরিত্যমর 

কালাধনোরত্যস্তসংধোঁগে ইতি দ্থিতীযা। পর্ধাত্যষে 'দর্শান্তে উ্ 

রশ্যেঃ সূর্য সোমশ্চজ্্ইব, তথ্যাঁদজাঁদপাঁরর্ভত 'তৎ বিক্জ্য নির্ত 

ইতার্থঃ ॥৩৩॥. প্রমন্যবইতি।' নৃপাঃ রাঁজানঃঃপ্রাগপি এত্যেবদা্ 
গ্বতযা দিশ্বিজযে গৃহীতধপত্থেন কোশলেজ্ডে রখো। এরমন্যবো পাবো 



রঃ ] .. বযুবংশেশ- ১১৩ 
অতো হেতোঃ সমেতাঁঃ সঙ্গতাঃ সন্তঃ তদাত্বজস্য রমুশলোঃ 

তবলাভং মন চক্ষমিরে ন সেহিরে ॥৩৩॥ তমিতি। দৃপ্ত উদ্ধতঃ 
ীজন্যগণোক়্াজস তাতো, ভোজকন্যা মুদ্বহন্তং নষন্তং তমজং বিনা 
রাঁচনিনণ প্রদিষ্টাং দত্াং শ্রিষমাঁদদাঁনহ ব্ীকুর্ব্ধাণং ভরিবিক্রম- 
মং ট্ত্রবিক্রমৎ পানমিজ্দ্রশক্রঃ প্রাহাদইব পথি করোঁ। তথ! 
দ্বাগুপুরাঁণে | বিরোচনবিরোধে্পি প্রহ্থাদঃ প্রাক্তনং ম্মরন । 

জাস্ত ক্রমমাণস্য পাঁপাভ্তোঁজৎ করোঁধহেতি ॥ ৩৫ ॥ তল্যাইতি। 
মারোহজঃ তস্য ইন্দুমন্যাঃ রক্ষার্থননঞ্পযোধৎ বহুভটং পিতুরা- 
২ পিত্র্যমূ আশপ্তমিত্যর্থঃ অচিবমাদিশ্য আঙ্বাপ্য তাঁং পার্থিব" 

হন্সীং রাজসেনাঁম্ | ধজিনী বাহিনী সেলেত্যমরঃ| ভাগীরথীমুত্ত- 
। শোঁণঃশোণাখ্যো নদইব প্রত্য গ্রহীদভিুক্তবান ॥ ৩৬॥পত্তিরিতি। 
ইঃ পাঁদচারোযোদ্ধ! পদাতিং পাঁদচাঁরমভ্যপতত্ড | পাঁদাভ্যামত- 

তপদাতিঃ | পাঁদন্য পদিত্যাদিনা পৰাদেশঃ | পদাতিপত্তি- 

পাদাতিকপবাঁজযইত্যমরঃ | রথেশো। রথিকঃ রখিনং রথখরোঁহু- 
গতৎ্ তুরন্গমাদী অশ্বারোহস্তরগীধিরূটুম অস্বারোহমভ্যপতৎ। 

নঃ জ্যন্দলারোহাঃ অশ্বারোহাস্ত সাদিন ইত্যমরঃ | গজস্য হস্ত 
1রোহো। গজছ্ছুৎ পুকষমভ্যপর্তৎ, ইণ্থম্ অলেন প্রকারেণ তুল্য-. 

তদ্বন্দ্ি একজা তীঘপ্রত্িভটং যুদ্ধং বভূব | অন্যেন্যং দ্বন্দং কলহ 

যবানিতি প্রতিদ্বন্দ্িনৌযোধাঁঃ | দ্বন্বৎ কলহষুগ্রাযোরিত্যমরঃ 1৩৭৪ 
'শ্বিতি | তৃর্যেযু নদৎস্ু জতুস্ু অবিভাব্যবাচঃ আনবধার্ধ্য- 

£ চাঁপভূতোধানুক্ষীঃ কুলমুপদিক্গযতে প্রখ্যাপ্যতে যৈস্তে কুলোপ- 
1ক্তান্ কুলনামাঁনি নোদীরঘন্তি ম্ম নোঁচ্চারযাঁমানঃ শ্োতুমশক্য- 

চে নাক্রবন্মিত্যর্থঃ | কিন্তু বাণাঁক্ষরৈ ব্ণণেষু লিখিতাঁক্ষটররেব 
পরস্যান্যোন্যস্য উর্জর্জিতং প্রখ্যাতং নাম শশংনুূডুঃ ॥ ৩৮ ॥ 
পিতইতি। সংষতি সংগ্রামে অ্বৈকপ্থপিতঃ, স্যন্দনবংশ্শীনণহ 

মৃহ্ানাং চট্টক্রঃ রথাঁজৈঃ সাক্্রীকুতঃ-ঘনীককতঃ | বংশঃ পৃষ্ঠাস্টি, 

হার্ধকান্ে বেশোৌ গণে কুলে ইতি কেশবঃ | কুঞ্জরকর্ণণনাং তাঁটিঃ 
নর্ববিক্তারিতঃ, প্রসারিতোঁরেণুঃ মেত্রক্রমেণ - অংশুকপরিপাট্যা 
একশিবেত্যর্থঃ ॥ - জ্যাঁজ্জটাঁহশুকঘোর্সেত্রমিতি। ভ্রমোহতের) পরি: 
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১১৪ স্ভীবনী চীকা। [ 
পাটযাধ চো চ কেশব: শর্বযমুপকরোধ আচ্ছাদরামাি।॥ 
মহসোতি | বাঁয়ুবশাদিদীবর্ণঃ বিরতি মুখ: প্রন্ধীনি হৃদি 
পজাঁংসি সৈন্যরেণুন্ পিস ৃষন্তো মহলাধজামৎস্যাকাযা মা 
পর্ধযাবিলনি গিরিতঃ কলুষাঁণি নবোঁদকাঁদি পিবন্তঃ পরমার্থা। 
ইব বভূর্ভান্তি ল্ম॥8০॥ রথইতি | সাজ্জে এরছ্ে রজসি য় 
রথাগধনিনা চক্রস্বনৈন বিজজ্ঞে জ্ঞাতঃ, নাঁগোহত্তী বিলোদায 
ঘণ্টানাঁং কণিতেন নাঁদেন বিজজ্ঞে। আত্বপরাঁববৌধঃ ব্বপরঘিনে 
ঘোঁধানামিতি শেষঃ খ্বভর্ত াং শ্বস্থামিনাঁং নামগ্রহণামামৌঁচাযা 

়ুব, রজোঁহন্বতযা সর্ব স্বং পরঞ্ শবদাদেবাহুমাষ প্রজ ভু. রিতার্থ/। 
আবম্বতইতি | লোঁচলমামার্সতৌদৃ্টিপথমুপকগ্ধতঃ আজে 
বিজভ্তিতস্য ব্যাপ্তস্য রজএবাদ্বকাঁরং তলা, শল্তরক্ষতেভ্যোংশি 

বীরৈভ্োজম্বা ষস্য স তথোক্ত। কাধিরপ্রবাছঃ বাঁলাকণোঁবালার্জ 

ছডুৎ। অকণোঁভাঙ্করেপি স্যাদিত্যমরঃ | ফাঁলবিশেঘণং কথিরমা। 

পর্যার্থন ॥ 8২॥ জইতি| ক্ষতজেন কধিরেণ চ্ছিরমূলঃ তযাজিতছু 
লসপ্বস্বাইত্যর্থ: তস্য ক্ষতজন্মোপরিষ্টাঁৎ পবনাবধৃতঃ বাঁতাঁহতঃ সে 

 অঙ্গারশেষসা হুতাঁশনস্যাপ্নেঃ পুর্ববোশ্খিতোধ্মইব আব্জাঃ 
দিদীপে ॥ ৪৩1 প্রহারেতি | ঈথস্থাঃ রখিনঃ, প্রহারেণ যা মূ 
তস্যা অপগমে সভি মৃচ্ছিতাঁনামন্যত্র লীত্বা সংরক্ষণং জার 
ধর্মইতিরত্বা নিবর্তিতাশ্বীন বসুন, সারথীরুপালভ্য গা 
রুতমিত্যধিক্ষিপ্য - পুর্ব যৈঃ স্যযং সাঁদিতাঁঃ হতাঁঃ নগগিঃ 
পূর্বকেতৃন, পূর্বদৃতটঃ কেতৃতিঃ প্রত্যভিজ্ঞাতাঁনিত্যর্থ:, গাঁ? 
সামর্যতযা সকোঁপত্ত্বেন হেতুনা নিজম,ঃ প্রজু,£॥ 88 অপীড়ি 
অর্ছশ্চাসে মার্গশ্চ তশ্ি্ধমার্শে পরেষাঁহ বাগৈলূর্নাঃ ছিন়া ঘ' 
হস্তবতাঁং কৃতহস্তাঁমাঁং ধনুভূ্তীং পৃষৎকাঁঃ শরাঃ আত্মজবানুদূৰ 
খ্ববেগীমবন্ধেন ছেতুলা ফলিির্লোহাগ্রবন্তিঃ 1. শস্য 
গ্রযোঃ ফলমিতি বিশ্বঃ। পূর্বার্ধনটৈঃ শৃণাতীতিঃ শকঃ 

হিতং শরব্যং লক্ষ, উগ্বাদিভ্যোধদিতি য্প্রত্যযঃ | দক 
লক্ষা্যং শরবাঞ্টেত্যমরঃ | সংপ্রাুরেব নতু হধ্যে পতিতা ইভার্ঘ: 1 

আধোরপাদণনিতি | " গজসক্রিপাঁতিভঃ পাজনুদ্ধে লিশিতি; 
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এরকোটিরু ব্যাসক্ঃ বেশী বেযাঁং ভাঁনি আধোরণানাঁহ হক্ত্যারো- 
ীন। আধোরখা হত্তিপক! হত্ত্যারোহ! নিবাঁদিমইভ্যমর়ঃ। 
২সি চিরেণ €পতুহ পতিতালি | শিক ঃ পাতাঁৎ পীগেবাঁকহ পশ্চা- 

1তভাঁং পক্ষিণাংৎ নখেছু কেশসঙ্গশ্চিরপাতহেতুরিততি ভাবঃ ॥ ৪৬৪ 

মিতি। পর্র্ং এথমং প্রহর্তা অশ্বসাদীতেরক্িকঃ প্রতি প্রহরে” 
মমশক্তং, তুরক্গমন্থন্ধে নিষগনদেহং মৃচ্ভিতিমিতার্থঃ রিপুং ভুষোনল 
ন পুনর্ন প্রজহাঁর কিন্তু প্রতযাশ্বসত্ত্বং পুনকজ্জীবন্তমাঁচকাঁজক্ষ | নাঁযুধ 
নং প্রাণ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতমিতি নিদ্বেধাদিতি ভাঁঘঃ ॥ ৪৭ ॥ 

মিতি। তন্থৃতাজাৎ তনুষু নিষ্পুছাঁণাঁধিত্যর্থ। বর্মডূতাঁং কৰ- 
[ং সন্বন্ধিভিঃ বৃহুৎ্যু দস্তেযু পতন্ভিঃ অতএব, বিকোটৈ$ পিধাঁনা- 

তৈঃ। কোশোঁহস্ত্রী ক্লে খডাপিধাঁনে ইত্যমরঃ | অসিভিঃ 
জা কদ্যন্তমুট্খিতমন্মিং বিবিম্! ভীতাঃ গজাঁ" করশীকরেণ শুণ্ডাদু- 

কণেন শমধাশ্বভুবুঃ শীন্তৎ চত্রু,ঃ ॥৪৮॥ শিলীমুখেতি। শিলী- 

ধর্বাটৈকৎকৃতীনি শিরাঁংস্যেব ফলানি তৈরাচ্যা সম্পম্া চ্যুতৈ- 
টিং শিরাংদি ত্রাষস্তইতি শিরস্ত্রাণি শীর্ষশ্যামি। শীর্বণ্যঞ্চ 
[আরে ইত্যমরঃ। উতশ্চবকোঁত্তর! চষকঃ পীনপাত্রমুত্তরং যস্যাং 
[| চষকোহ্জ্্রী পাঁনপাঁত্রন্গিত্যমরঃ | শোঁধিতান্যেব মদ্যং তস্া. 

08 প্রবাহাঃ ষসাং সা। কুল্যাপ্পা ক্ৃত্রিষা সারদিতামরঃ | 

শ্ষতিঃ বুদ্ধভুমিঃ মৃত্যোঁঃ পাঁলডুমিরিব ররাঁজ ॥ ৪৯॥ উপাঁস্তযো- 

ত। উগাস্তযোঃ প্রান্তয়োং বিহ্চ্দঃ পক্ষিভিঃ নি্ুষিতং খণ্ডি- 

]। ইণ্ননিষ্ঠাধামিতীড়াঁগমঃ| ভুজচ্ছেদং ভূজথণ্ডং ভেভ্যোবিহ" 

হ্যিঃ আক্ষিপ্যাচ্ছিন্য পিশিতপ্রিষা মাঁংসপ্রিযাপি শিবা ক্রোস্তী, | 

রঃ কীলঃ শৈবা ক্রোফী,তি বিশ্বঃ | কেধূরকোট্যা অঙ্গদাত্রেণ 

ুদেশৌযস্যাঁঃ সা সতী অপাঁচকাঁর অপসারষাঁমস | কিরতেঃ 

৪ াঁলিট ॥ ৫০ ॥ কশ্চিদিতি | দ্বিতং খকেধীন হতোত্রমাগঃ. 

শিরা; কশ্চিদ্বীরঃ সদ্যোবিম্বানপ্রভূতাং বিমানাধিপত্যহ দ্েেবত্ব” 

্যিখঃ উপেত্য প্রীপ্যবামাজসংসক্তা সব্যোৎ্সঙগজর্দিনী সুরাজনা 

[ ঘ তথোক্তঃ জন্ দদরে নৃত্যৎ স্বং নিজ কবন্ধমূ বিশরন্কং 
নিররহ দদর্থ।. ক্বন্ধোয্্রী ক্রিয়া খুক্তমপণূর্কলেবরমিত্যমর? ॥৫১% 



১২৬ স্ভীরনী চীফ ।। ৭8 
অন্যৌন্যেভি। কৌচিদ্রীরে অন্যোন্যসা ক্ষতযোঃ, সারখ্োধু 
খমাম্িধনাঁৎ ভাবের স্মৃতৌ। রখিনেখ, চ ধোঁদ্ধারাবভুতাঁং তাঁবেৰ যা 
মঞ্টাশ্বে সন্তে+ গনাঁভাং ব্যাঁবতোঁদীর্ঘঃ অংগ্রহীরোঘুদ্ধং যষো; 

অভূতাঁহ ততোভগ্নাযুধেই ভগ্নগদেখীসন্তে বাঁছবিমর্দে নি্ঠাটনাশো। 
স্তৌ অভুতাম্। নিষ্ঠা পিষ্পর্তিনাঁশাস্ত। ইত্যমরঃ 1৫২1 পরস্পরেখো 
পরস্পরেণ অন্যোন্যং -ক্ষতযোঃ ক্ষততন্থোঃ সমকাঁলমেককাঁনং। 

তথ! উৎক্রান্তবায়োঃ খ্ুগপছুদ্ীতপ্রাণষোঁঃ এটকবাপ্নরাঁং প্রা 
যাভ্যা তষোরেকাপ্নরঃ প্রার্থিতযোঃ প্রার্থি (তৈকাপ্নরসোরিত 
বাহিতাঞ্মাঁদিঘ্বিতি -পরনিপাঁতঃ | অথবা একস্যাঁমপ্দরমি প্রার্থি 

প্রার্থনা যযোরিতি বিগ্রহ; | জ্িষাং রভুষ্বপ্নরসইতি বনুত্বাজিা 
গ্রাধিকম্ | কযোশ্চিৎপ্রহর্রোর্যোধষোঁঃ অমর্তযভাবেখপি দেববেং 
বিবাদঃ কলহঃ আলীৎ। একামিবাঁভিলাঁবোহি নহদ্বৈরবীজনি 

ভাঁবঃ॥ ৫৩ ॥ ব্হাবিতি। তো উভে। ব্যুহো: সেনাসজ্যানে 
ব্যহস্ত বলবিন্যান ইত্যমরঃ | পশ্চাৎ পুরশ্চ যে মাকতৌ 

পর্য্যাধরত্ব ক্রমৃত্বা! এ্রবৃদ্ধে। মহার্বোনর্ঁ ইব ইতরেতরম্মাদনোদ 
ম্মাৎ অব্যবস্থং ব্যবস্থারহিতম্ অনিষতং জং ভঙ্গং পরাঁজযং টা 

প্রাপ্তবন্তে+ 1৫৪1 পরেণেতি|' বলে স্বটসন্যে পরেণ পরনে 
ভগ্মেহপি মহেজাঁঃ মহাঁবলোইজঃ অরিসৈন্যৎ প্রত্যেব যযেখ। তথা 
সমীরণেন বাঁবুনা ধৃমোনিবর্তে/ত কক্ষাঁদপদার্যেত। বর্তর্টো 
কর্মণি সম্তাঁবনাধাং লিউ । বত্িত্ত যতো যত্র কক্ষত্তুণম্। কঙ্ে 
ভূণবীকধাবিত্যমর£| ততএব তটত্রব প্রবর্ততে ইতি শেষঃ। জার 
তক্তিকত্তদিঃ ॥ ৫৫ ॥ মথীতি। রথী রথাঁরঢ়ঃ নিবঙ্গী তৃণীরবাদ 
ভূণোঁপাঁপঙ্গ তৃণীরনিবঙ্গা ইুধিদ্ঘযোপ্িত্যমরঃ | কবচী বর্মধরঃ ধনু 

ধনুর্ধর: দৃপ্তোরণদৃপ্তঃ একবীরঃ অসহাঁষশৃরঃ সোঁহজঃ রানা 
রাঁজসমৃহণ*। গোঁত্রোক্ষেত্যাদিনা বুঞ্প্রত্যবঃ | মহা 
বরাহাবতারো বিঃ কণ্পক্ষষে কপ্পান্তকালে উদ তমুদেন 
বাস্তইব নিবাঁরঙ্জনাঁস ॥ ৫৬ ॥ সইতি | দোইজঃ আজে সংগা 
দক্ষিণ হস্তং ভৃণমুখেন নিষঙ্গবিবরেণ বাঁদমতিছুন্দরম॥ না 
গৃুব্যেগ্ীতীগে চদ্রবিণে চাঁতিস্ন্দরে ইতি বিশ্বঃ॥ ব্যাপার 
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স্বানদযন্ত্ব ছুলক্ষ্য ইতার্থঃ। সকৃদণকর্ণকৃষ্ট] যোদ্ধরস্ডাজস্ত 
জা! রিপুন্ হস্তীতি রিপুত্বাস্তান। অমহুষাকর্তৃকে চেতি টক্প্র- 

|| বাণখন্ সুষুবে ইবেত্যতপ্রেক্ষ। ॥ ৫৭ ॥ সইতি। সোইজঃ রো ষেণ 
অতএব অধিকলোহিতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ফেষাং তানি তৈ$ বক্তা উর্ফ। 

যালাং তাঃ ভ্রকুটীঃ জতঙ্গাঁন্ বহন্ডিঃ তল্লনিকুত্তা বাঁণবিশেষ- 

নাঃ কণ্ঠ! যেষাং তৈঃ হম্কারগর্ভৈঃ সহঙ্ক রৈস্ু্্ব্ব্িরিত্ খত । 

াং শিরোতিঃ গীং ভূমিং তভ্ভাঁর চ্ছাদযামাস ॥ ৫৮ ॥ সর্বৈ- 

। ,দ্বিরদপ্রধানৈর্খজমুখোঃ সর্বৈর্বলাজৈঃ সেনাঙ্গৈঃ। হস্ত/শ্থর- 
দাতং সেনাঙগং স্যাচ্চতুষ্টযমিত মরঃ। কহ্কটভেদিতিঃ কবচ- 

[তিঃ। উরশ্ছাদঃ কন্কটকোংজগরঃ কবচোতজ্তবিযামিতামরঃ । স- 

[ধৈশ্চ। বাহাবলমুক্তা আন্তরমহ সর্ধপ্রযত্বেন চ সর্বেবে এব ভুমি- 
1ঃ যুধি তস্মিম্জে প্রজন্থঃ তং গ্রজহরিতার্থঃ। সর্বজ সর্বকাঁর- 

ক্তসন্তবাৎ কর্মণোক্পাধিকরণবিবক্ষাষাং সগুমী। তছ্ক্তম্ অনে- 
ক্তযুক্তসা বিশ্বস্যানেককর্পাণঃ। সর্বদা সর্বখাভাঁবাৎ জ্ধচিৎ . 
&ছ্িবক্ষাতইতি ॥ ৫৯ ॥ সইতি। পরেষাঁং দ্বিষাম্ অক্ত্রব্রজৈশ্ছ- 

২ সৌকজঃ নীহারৈহিমৈ মরগ্নে।দিনপুর্বতাগঃ প্রীতঃকীলঃ কিছিঃৎ- 
|শেনেষলক্ষ্যেণ বিবস্থতেব ধর্জাগ্রমীত্রেণ লক্ষ্ো1 বড়ুব ধজাগ্রীদন্যাক্স 
ফলক্ষাতে স্মেতার্থঃ ॥ ৬০ ॥ প্রিয়ংবদাদিতি ৷ অধিরাজনুন্র্নহারা- 
নং কুসুমীস্্রকান্তে! মদনস্ুন্বরঃ স্বপ্ননিবৃত্তলৌল্যঃ স্বপ্রবিভূষ্জঃ জাঁ- 
চইতার্থঃ অসৌকুমারোইজঃ প্রিয়ংবদাৎপুর্ব্বে কতা দীন্বর্বাৎ প্রাণ্ডং 
বরং শন্ধবর্বদেবতাকম্। সাঁসা দেবতেত্যণ। প্রাস্বপযভীতি প্রস্থা- 
; নিদ্রাজনকমন্ত্রং রাজসু প্রাযুক্ত প্রযুক্তবাঁন্ ॥ ৬১॥ ততইতি। 
নাধন্থঃকর্ষণে মুঢ়হস্তমব্যাপৃতহস্তম একন্সিক্সংসে পর্যাস্তৎ অস্তং 

স্রাণীৎ শীর্ষণাঁনাং জালং সমুহো যন্য তৎ ধজস্তস্তেযু নিষ॥। 

টধা দেহাঃ যন্ত তৎ নরদেবানাৎ রীজ্ঞাংসেনৈব সৈনাম্। চীতুরর্ণা 

[স্বার্থে বাজ প্রতায়ঃ। নিদ্রাবিধেষং নিদ্রীপরতক্্ তস্থৌ॥ ৬২1 
তি। ততঃ কুমীরোংজঃ প্রিযয| উচ্চুমত্যা উপীত্তরসে আশ্বাদি 
ধুর্য্যে অভিষ্ঠটাঘো ইতি ভাবঃ অধরোৌষ্ে জলজং শঙ্ঘং নিবেশা।, 

রং শঙ্খপল্মবোরিতি সি দখ্যো মুখমারূতেন পুরযামান 
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তেনৌষ্ঠনিবেহটেন. শঙ্েন একবীরং সঃ স্বহম্তাজিতিং সুরত রি 
যশঃ পিবনিবাঁবতাদে যশসঃ শুজন্ধাঁদিতি ভাঁবঃ॥ ৬৩৪ শযো 
শঙ্খাস্বনসাজশঙহ্ঘমেরতিজ্ঞতষ! গ্রত্যাভিজ্ঞাতত্বান্নিরৃত্তীঃ' প্রাক্ গা 
য্য সংগ্রতি' প্রভাগতাঃ স্বযোধাঃ স্রশক্র্যং নিভ্রাণশক্রং তদ্থ 
নিমীলিভানাৎ মুকুলিতনাং পন্কজীনীং মধ্যে স্ফঃরন্তং প্রতিমা ঢা। 
শশাহঞ্চ তং গ্রতিমাশশাঙ্কং প্রতিবিষ্বচজ্্রমিব দৃতঃ॥ ৬৪। মধ 
মিতৈরিতি। সংগ্রতি রাবেণ বখুপুত্রেণ। পুর্ব্ং রঘুণেতি ভা 
রাজনঃ বোযু্মীকং যশোহ্ৃতং জীবিতন্ত কৃপষা ন হতং ন গশতো 
ভাঁবঃ ইতোবংরূপ] বর্ণাঃ এতদর্থপ্রতিপাঁদকং বাঁকামিত্যর্থঃ লো 
তৈঃ পোণিতদিদ্ধৈঃ শিলীমুখাগ্রেঃ বাঁণাশ্রৈঃ আধনৈঃ ভেলা 
প্রযোজককর্তী পার্থিবানাং রাজ্ঞাং কেতুযু ধতন্তস্তেয্ু নিঙ্গেগি 
প্রযোজোরন্যৈর্িবেশিতাঃ লেখিতাইতার্থঃ। ক্ষিপতের্াস্তাৎ কর 
ক্তঃ॥ ৬৫ ॥ন ইতি। চাপকোট্যাং নিহিতএকবাহ্র্ষেন সঃ শির 
নিষ্কর্ষণেনাপনযনেন ভিন্নমৌলিঃ শ্টাথকেশবন্ধঃ। চড়া কিট 
কেশাশ্চ সংযত| মৌলযস্ত্রযইতামরঃ| ললাটে বন্ধাঃ শ্রমধারিনিদ 
বোষলা সঃ লোইজে! তীতাং প্রিষামিচ্ছ্মতীম্ এত্যামাদা বটো 
ভাষে॥ ৬৬ ॥ কিমিতাহ ইতইীতি হে বৈদর্ভি ইচ্ড্ুমতি ইতইদানী 
অর্ভকহার্যাশস্ত্রীন্ বালকাঁপহার্যাযুধান্ পরান্ শক্রন্ পশ্য যা? 
মতাসি দ্রষ্টমিভি শেষ। এতিনূ্পে এবংবিধেন দিদ্রায়গেণায 
চেঞ্টিতেন রণকর্মাণ। মম হন্তগতা হস্তগতবৎ্ ছুগ্রছোর্ঘ। 
প্রার্থযসে অপজিহীর্যানে ইত্যর্থঃ| এবং বিখেনেত্যত্র শহস্তনির্দেগে 
সোপহাসমুবাঁচেতি দ্রষ্টবাম্॥ ৬৭ ত্যাইভি। প্রতিত্ৃন্দি বাং টি! 
থাৎ বিষাদাৎ দৈনাৎ সদো| বিষুক্তং স্তপ্যামুখং নিশ্বীসদা বোবা 
উদ্মা। বষ্পোনেত্রজলেবম্বণো রিতি বিশ্বঃ। তস্যাপগমাদ্েতো 

আীযং প্রসাদং নৈর্দলাং প্রপক্নঃ প্রাণ্তঃ আত্মা! স্বরূপং পৃশাডে?? 
নেত্যাত্মদর্শে! দর্পণইবাবভাসে ॥ ৬৮ ॥ হৃষ্টেতি। সা ইচ্দুমতী ৪ 

পড়াঃ পৌরুঘেণ প্রমুদিতাপি তিযা। বিজিতা যভ়োধিতঃ প্রি 
'লাক্ষাৎ স্বয়ং নাভানন্দৎ ন প্রশশংস কিন্তু: নবৈযস্তীগৃষতৈঃ গর ॥ 

. বিষ্দুতির' অভির্ষ্টাতিষিক্তা স্থলী অকৃত্রিষা ভিজা জানগার্ধ 

£ 
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|ম্থলেত্যা দিন] অকৃত্রিমার্থে ভীষ্। 'অত্রর্্দং মেহসঙ্ঘং মধূর- 

[ীতিরিব সব্বীনাঁং ঝাম্সিরভ্যনন্দৎ ॥ ৬৯ ॥ ইভীতি। নোদ্যতে 
ঢাতে ইতাবদ্যং গহু/ম্।. অবদাপণ্যেত্যাদিনা, নিপাতঃ। কুছু- 

হলসিতাবদ্যখেটগহ্হাঁণক1ঃ সম] ইত্যমরঃ। তল্মীদপেতে! নির্দেদো- 

যর্থঃ সোংজঃ ইতি রাজ্ঞাং শিরসি বামং পাঁদম্ আধাঁষ অ- 

ামদোষাং তাঁমিক্ছুমতীমুদবহৎ উপানযৎ আত্মসচ্চকারেতা ঘর । 
র্থন্তমুদ্বহন্তং পথি ভোজকন্যামিত্যত্র ন ভ্িউঃ। তদ্যাজনা 

ঢুরগাণাং রজোভিঃ রুল্ষাণি পরূষাঁণি অলকাগ্রাণি যষ/ঃ মা স! 
মতোব সুরত! সুর্তিমতী সমরবিজবলক্্বীর্্বভূব ।* এতল্লভাদস্ঠঃ 
বিজযলক্ষ্মীলীতইভার্থঃ।| ৭* ॥ প্রথমেতি। প্রথমমজাগমনাতপ্রাগেৰ 

গতেএজ্ঞাতোইর্ধোবিবহু বিজযরূপোঁষেন সঃ প্রথমপরিগতার্থঃ 

। বিজধিনং বিজযযুক্তং শ্লীঘাজাব। সমেতং সন্নিরৃত্ত প্রতা?গতং 

ছমভিনন্দা তল্মিম্জে, উপহিতকুটুম্বঃ সন্ সুতবিন্যস্তপত্বীকইতি 

ভবজ্কাস্মরণবদিতি ভাবঃ | শাস্তি মার্গে মোক্ষমার্গে উৎন্তুকোঞ . 

'ত্বথাহি কুঙ্গধুর্ষো কুলধুরম্ধরে নতি সুর্যাবংশা1£ গৃহীয় গৃহস্থাশ্রমাহ 

উবন্তি ॥ ৭১ | | 

ইতি গ্রীমহাীমহোপাধ্যাযকোলীচলমল্লিনাথস্রিবিরটিতাষাং 

রঘুবংশটীকাঁষাঁং সঞ্পীবনীলমা খা ।যাঁং সপ্ডমঃ সর্গঃ। 
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ছেরবমবলদ্বেইহং ষশ্মিন্ পাঁতালকেলিধু। 
দন্তেনোস্যতি ক্ষৌথীং বিশ্র মাস্তি ফণীম্বরাঃ ॥ 

অথেতি। অথ পার্থিব! রঘু আলিতং স্াতগং বিবাহকোট 

বিবাহ মঙ্গলং বিবাহহস্তসুত্রং বাঁ বিভ্রভএব। কৌতুকং মঙ্গলেহা 
হন্ত সুত্রে কুতুহলে ইতি শাশ্বতঃ। তস্যাজদ্য অপরানিম্দ্মতীমি 
বন্ুধামপি হস্তগাঁমিনীমকরোৎ। অশ্মিন্ সর্গে বৈতালীষং ছন্দ ।; 
ছরিতৈরিভি, | নৃপস্থনবোরাজপুত্রাঃ' যদ্রাজযং ছুরিতৈরপি বি 
যোগণদিনিষিদ্ষোপাষৈরপি আত্মসাৎ স্বাঁধীনম্। তদখীনবচন হাঁ 
সাতিপ্রভাষঃ। কর্ড,ং প্রযতত্তে হি প্রবর্তভ্তএবেতার্থ। হি শব 

ব্ৰধাঁরণে। হি. হেতাববধারণে ইতামরঃ। উপস্থিতং স্বতঃ প্রা 
তত্রাজাদ্ অক্ঃ পিতুরাজ্বেতি হেতোরগ্রহীৎ স্বীচকার তোগতৃষাঃ 
তুনাগ্রহীৎ॥২॥ অন্থভূযেতি। মেদিনী ভূমিঃ মহিষী চ ধনাতে। 

শিষ্ঠেন সন্তংতৈঃ সলিলৈঃ তেনাজেন সহাঁভিষেচনম কান্থৃভূষ হিশনা 
ক্ছনিতেন স্ফুটমুদ্বংহণেন আনন্দনির্্মলোচ্ছ।সিতেন চেতি ধন 
কৃভার্থতাং গুণবন্র্ভু লীতকৃতং সাঁফলাং কথযাঁমাসেব। নটৈভা 
গুর্বেষামপক্র্ষঃ প্রশংসা পরত্বাৎ সর্ধত্র জযমন্থিচ্ছে পুত্রাদিচ্ছেংগ+ 

জযমিতাঙ্গীকৃত, ত্বাচ্চ॥ ৩॥ সইতি। অথর্কবাৰিদ| অথর্বরবেদ [ভিজে 
গুরুণ। বশিষ্টেন কৃতক্রিষঃ অথর্কোক্তবিখিনা কৃতীভিষেকসংস্কারইভাধ 
সো২ইজঃ পরৈঃ শক্রতিঃ ছুরাসাদোহৃষ্ধার্ষোবতুব। তথাহি অন্ত্রডেরা 

 ক্ষত্রতেজন] সহিতং যুক্তং বৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মতেজঃ অধং. পবনাগ্রিমদা' 

মোহি তৎকল্পইভার্থঃ। : পবনাগিতাত্র পুর্বনিপাতশান্ত্রসানিতাদাং 

দবন্দেঘীতিধ নামিশকদা পুর্বানিপাতঃ। তথাচ কাঁশিকাযাম্. অবমেন্ 
লক্ষণহেত্বোরিতি নির্দশঃ পূর্বরনিপাভব্ভিচারচিন্কমিতি। ক্ষ ৮ 
রাষং ছুর্ধর্শঃ কিমযং গরুনর্বপ্িমন্্প্রতীবে সতীভা্থঃ। অন্ধ মছুঃ নার 
রং ব্রন্ষ ভবতি ক্ষত, না রঙ্গ বর্ঘাতে ।-বশ্থক্ষতে তু সধমুকে ইহামুর? 



রঃ] রধুবংশে । * ১২১ 

ত ইতি 1৪ ॥ রঘুমিতি । প্রজাঃ নবেম্বরং তম অং নিরৃষ্তষৌবনং 

মারৃত্ত যৌবনং রঘুমেবামন্থান্ত -ন কিঞ্চিভ্ডেদুকমন্তীত্বয্৫থঃ। কুতঃ হি 

[ীৎ সোইজঃ তন্য র্ঘোৌঃ কেবলামেকাং শ্রিষং ন প্রতিপেদে কিন্ত 

লান্ গুণান্ শৌর্যাদাক্ষিণাদীনপি প্রতিপেদে অতস্তদগুণষোগাস্ত- 

যুক্তেতার্থঃ ॥ ৫॥ অধিকমিতি। ভ্বযমেব শুতংযুন। শুভবতা। শুতং- 
শুভাস্বিভইতামরঃ। অহংশুভযোধুদ্ ইতি যুস্প্রভ্যবঃ। দ্বিতযেন 

ভংবুততং সৎ অধিকং শুশুতে। কিং কেনেতাহ পদমিতি পৈতৃক 

তুরাগতম্। খতষ্ঞ্ ইতি ঠঞ্প্রতাযঃ | খদ্ধং সমদ্ধং পদং রাজা- 
দন অসাজস্য নবং ফৌবনং বিনষেন চ ॥৬ ॥ সদযমিতি | মহা'ভুজঃ 

[জঃ অচিরোপনতাঁং নবোৌপগতাঁং মেদিনীং ভুবং নবং পাণিগ্রহণং 
শহোবদ্যান্তাং নবোঢ়ীং বধুমিব লহুস1 বলীৎকারেণ চেৎ। সহোবলং 

মার্গইত্যমরঃ। ইযং মেদিনী বধুর্বাউদ্বেগং তষং ব্রজেদিতি হেতোঃ 

যং সন্তৃপৎ বুভুজে ভুক্তবান্। ভুজোকন বনইভ্যাত্মনেপদম্ | ৭| 
মিতি। প্রকৃতিষু প্রজাস্ত মধ্যে সর্ব্বোজনঃ অথব! প্রকৃতিযূহমিতা- . 
নাস্থযঃ ব্যবধানম্ত সহাম্। সর্রবোজনঃ প্রকৃতিযূহমেব মহীপতেঃ 
£ মহীপতিনা মন্তমানঃ | - মতিবুদ্ধিপুজীর্ধোত্যশ্চেতি বর্তমানেদ ক্তঃ 

ছ্য চবর্তমানে ইতি ষি। ইত্যচিন্তযৎ অমন্যত। উদধের্নিম্বগা- 
তষ্বানা নৃপন্য কর্তৃ)ঃ। কডৃকর্্দণোঃ কৃতীতি কর্তৃরী ষ্তি। কচি- 
প জনে বিষযষে বিমীনন1] অবগণন] তিরস্কীরে! নীভবভঙ ষতোখন 

ঞ্ুদবমন্যতেইতঃ সর্ববোহ্যহমেবীস্য মতইতামন্যতেতার্থঃ ॥ ৮ ॥ ন 

ইতি । ষ নৃপোভূষমা বাছলোন খরক্তীক্মোন ভূষসা মৃছরতি- 

'রূপি নকিন্তু পুরস্কৃতমধ্যামক্রমঃ সন্ মধ্যমপরিপাটীমবলস্ব্যেতা খঃ 

মংনোঁবাধুঃ পৃথিবীরূহান্ তরুনিব নৃপাননুদ্ধরন্ অন্ৎপাঁটযঙ্সেব 

যামাস | অত্র কামন্দকঃ সুদুশ্েদবমন্যেত তীক্ক্লাহ্দ্িজতে জনঃ। 

ক্স।শ্চৈব মৃছুশ্চৈব প্রজানাং সচ সম্মত ইতি ॥ ৯ অথেতি। অথ 
£ আকজং পুত্রৎ আঁজবন্তঘা নির্বিকীরমনস্কৃতযেতার্থঃ। উদযাদি- 
বন্কৃতির্মনসঃ ' সত্তমুচাতে । আত্মবান্ সন্তবানুক্তঃ ইতযাৎপ্জা- 

যাদ্।. প্রকৃতিষু অমাত্যাদিযু প্রতিষ্টিতং রূঢমুলং বীক্ষা জ্ঞাত্ব! 
নাশৌধর্লদোষেধাং তেষু বিনাশধর্পপু অনিভোহ্তার্থঃ। ধর্দীদ- 



১২২ স্লীবনী,টীকা | (৮7 
নিচ. কেবলা দিত্তানিচ্প্রতাষঃ 1... সমালাস্তঃ 1, আি্িবস্েব শব 
পি বিষয়েহু শ্গকাদিযু নিঃস্পৃহো নির্ঘতেচ্ছোবভবৎ | ১০। র্ 
শ্চাষদেষেত্যাহ গুণবদিতি | দিলীপবংশজাঃ পরিণমে বার্দাকে উ 
রঙন্ুতেষু রোপিত শ্রিষঃ স্থ।পিতলক্ষ্মীকাঃ শ্রযতাশ্চ নন্তঃ তরবন্ান 
বায়াংনিষেষাঁং তেষাং সংযলিন]ং যতীনাংপদবীংপ্রথপদিরে বন্মীব্বা 
ন্যাপীদমুচিতনিত!ঘঃ |১১। জমিতি। অরথ্যলমা শ্য়োক্মুখং রনবাদোষঠ 

সত পিতরংভং রঘুং সুতো বজঃ বেউটনশোভিন| উদ্মীষমনোহরেণ শি 
পীদযে!ঃ প্রথিপত্যাত্বর্মোইপরিতাগমযাঁচত মাং পরিত্যকা মগ 
মিতি প্রার্থিতবানিতার্থঃ| ১২॥ রঘুরিতি। আত্মজপ্রিযঃ পুত্রবধ্মো। 
ঘুরঞ্রুণি মুখে যন্য তলা শ্রুমুখবাজনা তদপরিত্যাগর্রপমীপ্নিতৃ 
ভিলধিতং কুতবান্ কিন্তু সর্পঃ ত্চমিব ঝপবর্জিতাং তাক্তাং শিষং গু 
ম প্রতিপেদে ন গ্রাপ ॥১৩॥ সইন্তি। সরছ্ুঃ কিলান্তামাশ্রয়ং ধ 
জ্যানাতিতঃ পুরালগরাদ্বহিঃ আবষথে স্থানে নিবসন্ অবিকৃতেম্থি 
ছিতেক্্িষঃ সঙ্গিত্যর্থঃ অভএব ন্মষযেব বন্ধেৰ পুত্রতোগ/য| ন মতো 
য়! শ্রিয়] সমুপাদ্যত শুআধিতঃ। জিতেক্্িষস্ত তন্ত অ)যযের জিয়া? 
পুজ্পকলেো দকাহরণাদি শুঁশ্রধাবতিরেকেণ ন কিঞ্িদিপেক্ষিতমা মী 
তার্থঃ। অত্র যদাপি প্রাক্গণাঃ প্রব্রজন্তীতি শ্রুতে আত্মনয্রীন মগ 
বগা ব্রাজণঃ প্রব্রজেদগৃহীদিতি মনুম্মরণাৎ মুখজানাময়ং ধরে 

যদধিষেো লিক্ষধ।রণম্। বাছজাতোরূজাতানামষং ধর্মোন ব্দাদ 
ইতি নিষেধাঞ্চ ত্রাহ্মণস্যৈব প্রব্রক্থ। ন ক্ষত্রিবাঁদেরিতাছঃ তথগি 

যদ্হরেব বিরজেত্তদহরেৰ প্ররূজেদিতাদিশ্রতে আৈবর্ণিকসাধারথাং 

ত্রধাপাং বর্ণনা রেদমধীত্য চত্বর আশ্রমাইতি আক রবানাং 
ত্রাঙ্গণঃ ক্ষভিযোবাপি বৈশ্যো| বা প্রত্রজেদগৃহাদিতি ম্মরণাৎ মুখর 
নামষং ধর্দ্যোবৈষবং লিল্গধারণম্। বাহজ।তোরুঙ্গীতানাং ভরি 
ন বিধীষত্তে ইতি নিষেধসা বিদণ্ড বিষযত্বদর্শনীচ্চ. কুরচিন্যা নাগা 
গোণপলক্ষগয়াচক্ষাণ1$ কেচিতৈবর্ণিকাপিকারং গ্রগেদিরে। হথা & 

স কিলাগসস্ত্যমঘাশ্রিভইভি আত্রাপি কবিনপ)বঘের পক্ষে বিবি 
ইনি প্রতীগঃ। জন্যাথা, বাদগরস্থাশ্রদতবা পাধ্যাড- বিদধে বি 
জলা নৈতিকং রতি? . সার্ভাদনরিঘামিচিনিভি করক।দারেনন 

শা 



র্গঃ] | রযুষংশে। ইতি 

ঢারেশ বিবোধহ সাত, অসিসংক্ষীরবহিতসা বানগ্রস্থসোবাতাবাৎ 

লং প্রাসজিকেন ॥ ১৪ ॥ প্রশমেতি। প্রশমে স্থিতঃ পুর্ধবপার্থি- 

ঘূর্যসা তৎ অভু দ্যতোইস্ভ্যুদিতৌনুতনেম্বরোকজে! যস্য তৎ তৎ- 
নং কুলং নিতৃঁতেন্দন! অন্তমধাঁসন্চন্দ্রেশ উদদিতার্কেণ প্রকটিতস্থ- 

দি নভসাঁ তুলাং সাদৃশামাররোহ প্রীপ। নচ নতস| তুলীমিভ্যত্ত 

র্িত্যা্গিধা প্রতিযেধন্ততীযাযাঃ তম্ত সদৃশবাচিতুল।শব্দ বিষ- 
হ কৃঁষশ্য তুল। নান্তীতি প্রযোগাৎ অন্য চ সাদৃশাবাচিত্বাতি ॥ ১৫) 

ঠীতি। যতির্ভিক্ষুঃ পার্থিবোরাজা তধোর্লিক্গধারিণৌ রঘুরা'ঘবো 
চতস্থৃতে অপবর্গমহোদযার্থযোঃ মোঁক্ষাভাদযফলযোঃ খর্দমাযৌঃ 

্ঁকপ্রবর্তকরূপষোঃ ভূবং গতৌ ভুলোৌকমবতীণ্শো অংশাবিব অনৈ- 

শাতে দৃষ্টো ॥ ১৩ ॥ অজিতেতি। অজে।উজিতাখিপমাঁয় অজিত!- 

লাীয় নীভিবিশারদঃ নীতিজ্ঞৈঃ মক্ত্রিভিঃ যুযুজে সঙ্গতঃ। রদ্ু- 

[ানপা1ধিপদন্া উপলন্ধষে মোক্ষন্ড প্রাপ্তযে ষথার্থদর্শিনো যথশর্থ- 

দিনঞ্চাণ্তাঃ তৈ£ যৌগিতিঃ সমিষাঁষ লঙ্গতঃ। উভম্বত্রাপুুপীষচিন্ত-. 

মতি শেষঃ| ১৭) নৃপভিরিতি। যুব! নৃপতিরজঃ প্রকৃতীঃ প্রন্দাঃ 

্যার্থিনী রবেক্ষিতৃৎ ছুষ্টা দুষ্ট পরিজ্ঞানর্থশিত্যর্থঃ বাবহারণশলনং 

(সনমাদদে 'স্বীচকার। প্রবষাও শ্থবিরোনৃপতি রঘুস্ত । প্রবষাঃ 

হরোবৃদ্ধ ইতামরঃ। ধারণাঁং চিন্তস্যৈকা গ্রতীং পরিচেতুমতানিতুষু- 

ংশ্ বিজনে। উপাংশ্রঃ বিজনে প্রৌক্তমিতি হলাবুধঃ। কুশৈঃ 

চং বিউরমাদদে। যমাদিগুণসংযুক্তে মনদঃ স্থিতিরাক্মনি। ধারণ 

বাচাতে সন্ির্োগ শান্্রবিশীরদৈরিতি বশিন্ঠ ॥ ১৮ ।। অনয- 

তি? এক্ষোইন্যতরে ইজ ইভার্থঃ অনন্তরান্ স্বভুমানন্তরীন্ নৃপতীন, 

ধ্যপবঙ্জিগ্রাহাদীন্ গ্রভূশক্কিসম্পদ। কৌশদণ্ড মহিস্। বশং ম্থাব- 

চামনবৎ । অপরোরঘূঃ প্রণিধানষোগ।ষা সমাধাত্যালেন । যো. 

তাসার্কাযোধিতোরিতি বিশ্বঃ। শরীরগোচরান দেহাশ্রযান, 

ঃ মরধতঃ প্রাপাদীন্ বশমনযত ১৯ ॥ অকরে!দিতি। অচিরে- 

রে কিক্গঃ ক্ষিতৌ স্বিকভামারস্ভাঃ কর্্দাণি তেষাং ফলানি তস্মনাদ- 

রোঁৎ কাঞ্জুদ্মেঃন তন্দীকৃতবান্। বিভীষা সাতি.কাৎআ ইত্ভি সাতি- 

ত্য ইতরো রঘু জ্ঞীনমযেন তত্বজান, প্রডুরেণ বন্ধিন! করণেন 



১২৪ সঞলীবনীটীডু)। [৮ 
্বকর্মাগঁং ভববীজভুতানাং বনে ভল্মীররণে 'বরৃছে-্বকর্মাণি 
প্ররৃতইত্ার্থঃ। জ্ঞানাস্মিঃ সর্বাকর্মাণি ভন্মসাঁৎকুরুতেবর্জ [নিস 
॥২%॥ পগবন্ধেতি। পণবন্ধঃ সম্বিরিতি কৌটিল্যঃ। .অজঃ পণব্ধ নখ 
লন্কাদীন, হঙ্গণান। সন্ির্না বিগ্রহোৌযানমাসনং দ্ৈধমাশ্রষঃ। 
ধাইতযমরঃ। তৎফলং ভেষাঁং গুণানাং ফলং সমীকষ্য আলোচউগা 
্রফলিযাস্তবেম 'গুণং প্রাধুঙ্ক্তেতার্থঃ প্রোপাভযাঁং যুজেরযজ্ঞ গা 
স্বিতাত্সনেপদম্। সমঃ তুলাতয ভাঁবিতোলোক্টোমৃৎপিণ্ডঃ কাঁচ 
সুব্চ যস্য স সমলোষ্ট কাঁঞ্চনোনিংস্পৃহইতর্থঃ। রঘুরপি গান 

 সঙ্থাদিকম্। গুণাঃ সব্বং রজ্তমইতামরঃ। প্রকৃতো সাঁমাবসথ্াযে 
তিষ্ঠতীতি -প্রকৃতিস্থং পুনর্বিকীরশুন্যং যথা তথ অজযৎ |১। 
নেতি। স্থিরকর্্মা আফলোদযকর্প্মকারী নবঃ প্রভুরজঃ আফলোদযাং 
ফলসিদ্ধিপর্য্যন্তং কর্ণ্মণ আরস্তৎ ন বিরাম ননিবৃত্তঃ। জগুপ্সাবিরাম 
প্রমীদারানামুপনংখ্যানমিতাপাদানাৎুপঞ্চমী। ব্াঁডুপরিতোরজ, 
ইতি পরন্মৈপদম্। স্থিরধীঃনবেতরারঘুশ্চ আপরমাত্মদর্শনাং গা. 
মাত্সসীক্ষাৎকারপর্যান্তং যোগবিধেরৈক্াম্থসন্ধানাক্ন বিরাম |২২| 
ইভীতি। ইতে/বং প্রতিবিদ্ধঃ প্রমরঃ স্বার্থপ্রবৃত্বির্ষেষাং তেষু শল্ম 
জিতেক্দ্রিযেযু চ জাগ্রীভাবপ্রমতৌ উদযাঁপবর্গযোঃ অভ্যুদযমোক্ষবো! 
প্রশিতাবাসক্তৌ। তৎপরে -প্রনিতাঁদক্তাবিত্যমরঃ | উভাবজরঘু উতবী 
দ্বিবিধাম্ অভাদযমোক্ষরূপাম্। উভাছ্দাত্তোনিত্যমিতি তযগ্গর্া 
স্যাঁজদেশঃ টিভ্ঢেতি ভীপ্। নিদ্ধিং ফলমবাপতুঃ উতৌ উতে দিছে 
যথাসংখ্যমবাপতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ অথেতি। অথ রঘুঃ সমাপন 

সর্বভূতেযু নমদৃর্টিঃ সন্ অজ ব্যপেক্ষযা অজাকাজ্কান্থরোধেন কাশি 
ঘসমাঃ কতিচিতর্যাণি। সমীবর্ষং সমং তুলামিতি বিশ্বাঃ। গম 

নীত্বা যৌগলমাধিন| এক্যান্থপন্বীনেন। সংযোগোযোগইততে 
জীবাত্মপরমাত্মনোরিতি বশিষ্ঠঃ। অব্যযমবিনাঁশিলতৎ তমনঃ গরম 
বিদ্যাযাঃ পরং মাধাতীতমিতার্থঃ। পুরুষং পরমাক্বানমাগং রা 
সাযুজাৎ প্রাণ্ডহত্যর্থঃ| ২৪ || শ্রুতেতি অগ্নিচিৎ অন্ন চিন 1 

অয়ৌ চেরিতি ক্িপ্ প্রতাষঃ। রাঁধবোজঃ শি, ডি 
াকপিতিপিতৃত ত্যাগ, মন্ চিরমথি বাম্গীন্ নিচু কি খু 



অর্গঃ ] রমুবংশে । ১২৫ 
চুঃঅনগ্িমগ্রিসংক্ষাররহিভমিতার্থঃ 'ইন্িকং নিষ্ঠাামন্তে ভবং 

ধমাচারস্তেষ্টিং ঘতিতিঃ সন্গানিভিঃ সার্ধং বিদধে চক্রে। অর্নস্মিং 
ধমিতাত্র শৌনকঃ |. সর্বপঙ্গমিরৃত্তলা ধানযোগরতস্ত চ। ন তসা 
নংকার্ধাৎ টব পিক্টোদকক্রিষ]। নিদধ্যাৎ প্রণবে্নব বিলে ভিক্ষোঃ 

লিবরম্। প্রোক্ষণং খননধ্ৈব সর্ব তেনৈব কারয়েদিতি ॥ ২৫ ॥ 

রোদিত্তি। পিভৃকার্ষাশ্য শ্রাদ্ধস্ত কল্পবিৎ বিধানজ্ঞঃ সোইজঃ 
ভক্তা পিতরি প্রেন্না করণেন ন পিতুঃ পরলোৌকসুখীপক্ষষা 

স্রীদিতি ভাবঃ| তস্য রঘোরৌপ্ধতৈহিকং দেহাঁদুর্ধং তবতীতি 
তিলোদক্ষপিগুদীনীদিকমকরোৎ |  উর্ধদেহাচ্চেতিবক্তবাঁৎ 

প্রতাযঃ। অন্তশতিকাদিত্বীছ্রভযপদরৃদ্ধিং। নম্তু কথং তক্তিরব 

দ্ধাদিফলপ্রেপ্সীপি কল্মাক্সাভুদিতাশঙ্ক্যাঁদ নহীতি। তেন পথা 
শারূপেণ মার্গেণ তন্কতাজঃ শরীরতাগিনঃ গুরণ্ষাঃ 1£ তনযেনাবর্জিরিতং 

ৎ পিগুং কাজ্কন্তীতি তথোক্তা ন হি ভবন্তি॥ ২৬ ॥ সইতি ।পরণ- 
'গৃতেঃ প্রশস্তগতেঃ প্রাগ্ডমোক্ষস্য পিতুঃ অশোচ্যতাঁম্ নাশীচনীযত্বম্ 
দশ্যাভিসন্ধায শৌকো ন কর্তৃবা ইতু/পদিশোতার্থঃ সদর্থবেদিতিঃ 
[মাথজৈ: শমিতাধির্নিবীরিতমনোবাথঃ | পুংস্ঠাখির্নীনসী বাথে- 
মর: নোউজঃ অধিজাকার্মা.কঃ অধিজ।ম্ আরোপিতমৌব্ৰকিং 
ক যস্য সতোক্তঃ সন্ জগৎ কর্ণ্মভুতম, অপ্রতিশামনং দ্বিভী- 

জ্ঞারহিতমাত্মাজ্ঞাবিধেষ মিতার্থঃ কুতবান্ চকার || ২৭ ॥ ক্ষিতি- 

তি। ক্ষিতির্মাহী ভামিনী কামিনী ইন্ডুমতী চ| ভামিনী কামিনী 
তি হুলায়ধঃ। অগ্রাপৌরুষং মহাঁপরাক্রমং উতৎকুন্ট তোগশক্তি 

নং পতিমাসাঁদঃ তত্র প্রথমা ক্ষিতিঃ বহুনি রত্বানি শ্রেষ্টবস্তুনি 

ইতি বছরতুস্থরভূৎ। রত্বং স্বজাঁতিত্রে্ঠেপীত্যমরঃ। অপর] 
্প ৰীরং সুতমজীজন্ৎ জনযতি স্ম। জাষতেণে লুতিরূপম্ 

৮ || কিংনীমকোইফাবতমাহ দশেতি। দশ রশ্যিশতাঁনি যস্য স 

রশ্মিশতঃ -নুর্যাঃ ব উপমা যদ্যাঃ সা দশরস্মিশতো পম। ছু তির্যস্ত ৃ 

বশনা করণেন দশস্বপি দিক্ষু শ্রুতং প্রপিদ্ধং দশকণ্ঠারেঃ 
ণারেঃ রাষস্ত গুরুং পিতরং যং সুতমাঁথ ব। নান্মা দশপুর্ববোদশ- 

্বারসোপ তং 'দশরথনিতার্থঃ বুধা: বিদ্বাংসো বিতুর্ববদন্তি। 



১২৬ সপ্ভী বনী” টা্কী [৮ 

বিদেলটে।বেতি জেজ্দাদেশঃ | ২৯ 11 খবীতি 1" শ্ুতযাগপ্রসতৈ; ৪ 

ধ্যযনযজ্ঞদন্তাঁনৈঃ যথাসংখাম্ খষীণাং দেবগপানী মিত্রা দীনাং হাটু 
জাং পিতৃণম্ অনৃণত্বম. খণবিমুক্ততম্ উপেষিবান্ প্রাগুবান্! 'খযব 

অনৃ্দৌষঃ পুত্রীষন্তা ব্রহ্মচারী বা ইতিশ্রুতেঃ ।'স পার্থিবৌজঃ পরি 

পরিবেশাৎ। পরিবেশস্ত পরিখিরিতামরঃ | মুক্ত উষ্ণদীধিতিঃ সু 

বভাবিতুপম| ॥ ৩০ ॥ বলমিতি | উদসা বিতোরজনা কেবলং' বনু ধনে 
পরপ্রযোজনং পরোপকারকং নাভৃৎ কিন্তু গুণবস্তাঁপি গুণিদবগি 
পরপ্রযোজনা পরষামচ্ঠেষাং প্রযেধজনং যত্তাঁং সা বিধেযাংশখে 

প্রাধান্যাদৃণবন্তাযা বিশেষণম্ বন্ু ইতাত্রতৃহনীযম্ 1 তথাহিয। 

পৌরুখম্ আর্তীনীম পন্নীনাং তযস্তো পশান্তযে নতু স্বার্থং পরপীড়ায 

যবা। বহু ভূরি শ্রুতং বিদ্া| বিদুষীং সংকৃতষে সকারাধ নতুৎনেকায, 

ব্ভূব ॥ ৩১॥ সইতি। অবেক্ষিতগ্রজঃ অকুতভযত্তেনাস্বৃমংহিতগ্রজ। 

নিত্য মিচ প্রজমেধযোরিতি অপিচ্প্রতাষঃ। ন কেবলং তত ই 

তাবঃ। শোভন] প্রজ। যস্যাসৌ স্ুপ্রজাঃ সুপুত্রবান্ পত্রন্াস্তভার ইতি 
ভাঁবঃ।. সেবইজঃ কদশাচদ্দেবা। মহিষা| ইচ্ফুমতা! সহ নগরোগবনে 

নন্দনে নন্দনাখ্যে অমরাবত্যু পকণ্ঠবনে শচীমখঃ শচ্যা সহেতার্থঃ মরা! 

' দেবনা পালযিত! ইন্দ্রইব বিজহাঁর চিক্কিড় ॥ ৩২॥ অথেতি। হব 

দক্ষিণস্তো দধেঃ সমুদ্রন্য রৌধনি তীরে শ্িতগৌকর্ণনিকেতমধিটিত 

গৌকর্ণাখাস্থীনমীম্বরং শিবমুপবীণযিতুং বানযা উপগাতুদ্। ম্যাগ 

পাশেত্যাদিন] বীণাশব্দীছুপগানার্থে ণিচপ্রত্াযং | ততন্মুদ | 

নীরদোদেবর্ষিঃ রবেঃ সম্বদ্ধিদা উদযারৃত্তিপথেন আকাশ মার্থেণ হযে 

॥৩৩॥ কুসুমৈরিতি। অপার্থিবৈর্দিবোরিতার্থঃ কুলুদৈথ ব্তা 

রচিতাং স্য নারদপ্যাতোদ্যন্ত বাদাস্য বীনায়াঃ শিরমি নিবেশিতাগ। 

চতুর্বিধমিদং বাঁদাং বাদিত্রতোদানীমকমিতামরঃ। অর্জং মানী। 

বেগবান্ মারুতঃ,অধিবাসে বাসনাযাং ম্পৃহযেব আজ বাং নং 
,ফিভার্থঃ। সংস্কীরোগমালযাদৈরঃ সযান্তদধিবাসনদিতাগরঃ| জ 
কিলকিলেটতাতিহো ॥ ৩৪ ॥ ভ্রমরৈরিতি কুমাছুসারিতি) পু ৃ 

সুরধাধিতিঃ আমরৈঃপরিকীর্ধ। বাতা সুদের গরিবাধিনীনীগ।, 

বগা তুবকী। িপল্জীসাতু তত্র ভিপি: সরিধাদিলীতাঈর। পচ; 



সর্গহ] রযুষংশে। ১২৭ 
ঢাবলেপো ক্থিক্ষেপঃ তঙ্জম্ অঞ্জীনেনাবিলং কলুষং বাষ্পম শ্রস্থক্সতী 
কণতীব দদৃশে দৃষ্ট1 | পরিভূতাঃ স্ত্িযাইপি হি রুদন্তীতি ভাবঃ॥ ৩৫॥ 
ভিভূষেতি " সা! অমরত্ক দিবামাল! মধুগন্বযোর্মাকরম্দ মৌরতযো- 
তিশষেনাথিকোন বীরুধাঁং লতানাদ্। লতা প্রতাঁনীনি বীরুদিতামরঃ। 
'তোঃ প্রাপ্তীমার্তবীম স্যতুসন্বদ্ধিনীং বিভ্ভৃতিং সম্বন্ধিমতিভূষ নৃপতেঃ 
ঘতাষণঃ ইন্ছুমতাঃ উর্ব্ো িশালযোঃস্তনযোঃ কোটী চুচকো তযোঃ 
স্থিতিং স্থানম্ আপ॥ ৩৬॥ ক্ষণমিতি। স্ুজাতযোৌঃ সুজম্মনোঃ 

ল্দরষোরিত্যর্থঃ | স্তনযোঃ ক্ষণমাত্র সত্খীং তাং অজমবলোকা বি- 

'লা পরবশ। নরোত্তমপ্রিষাইল্ছুমতী তমল] রাহুণা। তমস্ত্র রাছঃ স্বর্তা- 
রিতামরঃ | হৃতচক্দ্রা কৌমুদীব নিমিমীল মমার। শিমীলোদীর্ঘনিত্র। 
তি হলাযুধঃ ॥ ৩৭॥ বপুষেতি। করপৈরিক্দ্রিষৈরুজিস্তুতেন | করণং 
[ধকতমং ক্ষেত্রগাত্রেক্দ্রিযেত্বপীতাযমরঃ। বপুষা নিপতন্তী স! ইল্ডুমতী 
তিমজমপ্যপাতষৎ পাতযতি ম্ম। তথাহি নির্ষচাত ইতি নিষেকঃ 

চল্সানিষেকস্তৈিলনিষেকঃ ক্ষরত্তিলমিতার্থঃ তশ্য বিন্ডুনা সহ দীপা- 

ঠঃদীপত্বালা মেদিনীং ভুবমুটৈতি দন্থ উপৈতোব। নম্বত্রাবধারণে। 
শ্লাবধারণাহুজ্ান্থনষামন্ত্রণে নন্থিত্যমরঃ ॥ ৩৮ ॥ উতভধোৌরিতি উভ- 

বদল্পত্যোঃ পাশ্ববর্তিনাৎ পরিজনানাংতুমুলেন নঙ্ক,লেনীর্ভ্রবেণ 
₹ণস্বরেন বেজিতাঃ ভীতাঃ কমলাকরালযাঃ স্বরঃস্থিতাঃ বিহগ।£ 

'সীদযোইপি তত্রোপবনে সমছুখাইব চুক্র,শুঃ॥ ৩৯। নৃপতেরিতি। 

শতেরজম্য তষ্বোইজ্ঞীনং বাজনাদিভিঃ সাধনৈ, ম্থৃন্থদে অপনারিতং 
তু ইন্ফুমতী তখৈব সংস্থিত মুত । তথাহি। প্রতিকারবিধাঁনং 
কিৎস! আযুষঃ জীবিতকালস্ত শষে সতি বিদ্মানে । আযুর্জোবিত- 

লোনেতামরঃ। ফলা কল্পতে আরোগা।য ভবতি নাশ্ঠথ। নৃপ- 

রাযুংশেষসন্ভাবাৎ প্রতীকারস্য সাফলাং তস্যান্ত তদতাবাৎ বৈফ- 

মিত্যর্থঃ॥ ও০॥ গ্রভীতি। অথ সত্তপ্য চৈতন্যপা বিষ্টাবাদ্বিনীশ- 
তোঃ 1 দ্রবীস্ন্যবস।যেষু সত্বমিতামরঃ.। প্রতিযোজধিতবা! 

স্্রভিষৌ জীব! নতু যোজিততন্ত্রীত্যর্থঃ ব! বল্লকী বাণ তসা! নম]. 
1 অবস্থা-ঈশ1 যস্যান্তাদঙগনণং বনিভ1ং নিভাম্তবৎসন্দোক্তিপ্রেমবান_ 
জং সরিগৃছ/হুন্তাতাং : শৃহীত্থা উচ্চিতং পরিচিতমহাম্ উৎসঙ্গং 



১২৮ সপ্ভীবনী কা । [৮ 

গিনি ীতবান। 1৪১ ॥ পতিরিতি । 'পতিরজঃ অ্মিধাধা, রণ 

যপীষেনীপগমেন বিভিপনবর্ণধা বিচ্ছাষধা 'তযা উনি আঁ 

মুগলেখাং বিজচ্চন্দ্রমীইব সমলক্ষাতেতাপমা ॥ ৪২ 'বিললাপেি 

সোইজঃ সহজাং স্বাঁতীবিকীমপি ধীরতাঁৎ ধৈর্য্যম্ অপহাঁয় ব 

গাদদীদং বিশীর্ঘক্ষরং যথা তথা বিললাপ . পরিদেধিতবান্।' বিনা 
পর্ডিদেবনমিত'মরঃ | অভিতত্তম্ অগ্নিনা সন্তপ্ুম্ অযোইপি ম। 

বদুত্বং তজতে শরীরিষু দেহিযু অভিসন্তপ্েত্বিতি শেষঃ বিষষে টৈ 

কথ। বার্ড! ' অগ্থুক্তিদ্ধমিতার্থঃ ॥ ৪৩ ॥ কুসুমানীতি। কুনু? 

পুঙ্গবণাপি অপিশকৌনিতীন্তমদ্দবদেোতনার্থঃ | গাত্রসঙ্গমাং দে 

সংসর্গাৎ .আযুরপোহিতুম্ অপহৃত প্রভবন্তি যদি। হন্তঝি 

হস্ত হর্ষেইনুকম্পীযাঁং বাঁকারস্ত বিষাঁদযৌরিত্যমরঃ | প্রহরিষাঞ 

বিধেরনাৎ কুন্গুমাতিরিক্তং কিমিব বস্ত্ব। ইবশকোৌ বাক্য 

কীদৃশমিতার্থঃ। সাঁধনং ন ভনিষাতি সর্কবমপি সাধনং গবিষাডের 

তার্থঃ ॥ ৪৪॥ অথবেতি। অথবা পক্ষান্তরে প্রজান্তকঃ কালঃ মৃদু কোর 

বস্তু মুদুনৈধ বস্তরনা হিংঘিতুৎ হন্তম্ আরততে উপক্রমতে। মা 

হিম নেকেন তুষাঁরনিষ্যন্দেন বিপত্তির ঃ সা'নলিনী মে পুর্বং গর 

নিদর্শনমুদাহরণং মত] ॥ ৪৫ ॥ অগিতি। ইযং অক. জীবিতদ্ ॥ 

হম্তীতি জীবিতাঁপহ! যদি। হ্ৃদযে বক্ষনি। হৃদযং বক্ষদি 

ইতামরঃ। নিহিতা সতী মাং কিং ন হস্তি। 'ঈশ্বারেচ্ছ্যা »ঠ 

দেশে হিষদপামুতং ভবেৎ কচিদস্বতং ব| বিষং ভৃবেৎ | দৈব 

কাঁরণনমতার্থঃ॥ ৪৬ ॥ অখবেতি। অথব!| মম ভাগাসা বিপ্লীবাং রি 

াষাৎ এ অ্গিত্ার্থঃ। বিধেষপ্রাধানাৎ পুংলিজনিরদদেশঃ | ৭1 

রিধাত্রা অশনি কিরছাতোইগ্রিঃ কল্লিতঃ। দক্তোলিরশনির্ধাযোি 

ধ্ররঃ। যৎ বন্মাদনেনাপাশনিনা প্রসিদ্ধষশনিনেব তরত্তরুন্থানীয়ঃ 

মেব :ন পীতিতঃ। কিন্তু ত্য ভরেবর্বউপাশ্রঘা' লত! রণ 

মাশিত! ॥8৭॥ কৃতেতি। মধি চিরং ভূরিশঃ অপরান্ধেপি "অগা 

র্পি। বীন্টেঃ কর্ত রি কঃ ।'যদা বন্মাৎ হেকোঃ।' রতি 

জাদী পঠার্ঠে বদেতি হেভাবিতি সপ খ্যানাৎ ? আজমীর 

“ঈকউবতীনি। :তহকখদ্ অকপদে তবক্ষণে? সাগরের 



ীর্গঃ 1 রযুরংশে |. ১২৯ 

21 নিক্ীগনং নিতরীমনপরাধম্, ইমং জনম ইমমিতি স্ব।ত্মনি 
ঠাঃ। মার্দষতার্ঘঃ াভীষ্যং সন্তাষাং ন মন্যসে ॥ ৪৮ ॥ ধবমিতি। হে 
ৃ ত"শঠোগঢবিপ্রিষকীরী কৈভবেন কপটেন বগ্সলঃ উকতববসৎ_ 

॥ ত ধুর সভাং তব বিদিত ত্বষ। বিচ্ধীতোবস্মি। মতিবুক্বীত্যা দিন 

রি ভঃ। ভ্তসা-চ বর্তমানে ইতি কর্তরি যষ্তী। কুতঃ যস্ম।ৎ 

টু 1পৃচ্ছা অনামন্ত্রা ইতঃ অস্মাল্পোৌকাৎপরলোকম অনন্গিবৃত্তযে অপু 
রন্তযে গতাঁনি ॥ ৪৯ ॥ দরধষিতাঁমিতি। ইদং মম হতজীবিতং তাব- 
ঘিতামন্বগীদন্বগচ্ছদযদি অন্বগ্গাদেব। বদাত্রাবধারণে। পুর্বরং সুচ্ছি- 
(দিতি ভাবঃ। তবা বিনা কিং কিমর্থং বিনিবৃত্তম প্রত্যাগতং 

ঠাগমনং ন যুক্তমিতার্থঃ। অতএবাত্মকুতেন স্বছুশ্চেষ্টতেন নিবু- 
ক্রপেণ প্রবলাঁং বেদনা সহতাঁম্। স্বযক্কতাঁপরাধেষু মহিষ, তৈৰ 

পমিতি ভাঁবঃ॥ ৫০ ॥ স্ুরতেতি । স্সুরতশ্রমেণ সম্্টতোজনিতঃ 

দলবোদদীমো কপি তে তব মুখে ধ্ষিতে বর্ততে অথচ ত্বম্ আক্মন| 
দ্ুপেণ অন্তং নাশম্ ইতা প্রাপ্তা অতঃ কাঁরণাৎ দেহভূতা ম্ প্রণিনীং 
মসারতামস্থিরতীং ধিক্॥ ৫১॥ মনসেতি । ময। মনসাপি তব 
₹ ন কৃতগুর্ন্বং গুর্ব্বং ন কৃত মিত্যর্থঃ। সুপ্ণপেতি মাসঃ। কিং 

জহাসি। নন্থ অহ্ং ক্ষিতেঃ শকপতিঃ শক্ধতএব পতিঃ ন স্বর্থত- 

রথ; তাবনিবন্ধনা অভিপ্রাষ নিবন্ধনা স্বভাবহেতুকা মে রতিস্ত 

যি অস্তীতি শেষ ॥ ৫২ ॥ কুস্থুমেতি কুসুমৈঃ উৎখচিতান্ উৎ. কুষ্টেন 

ঢ্ত [ন্ বলীভূতে। ভঙ্গীযুক্তান্ ভূঙ্গরুচোনীলান্ তবালকাঁন্ চলষন্ 

যন মারুত; হে করভোরু মে মনন্বছপাবর্তনশন্কি তব পুনরাগ্রমনে 

্লাবৎকরোতি ত্বছুজ্জীবনে শঙ্ক| কারযতীত্যার্থঃ ॥ ৬৩ ॥ তদিতি। হে 

্ তত্তলন্মাৎকারণাৎ আশু মে বিষাদং ছুংখং নক্তং রাত ওষধিঃ 

ঠাজোশতিরাখ্যা লত] জ্বলিতেন প্রকাশেন তুহিনাদ্রে্ুহাগতৎ 

ইৰ প্রতিবোধ্েন জ্ঞযনেন অপোহিতুৎ নিরদিতু মহ্নি ॥ ৫৪ ॥ ইদ- 

তি। ইদমুক্ছনিতীলকং চলিতচূর্ণকুন্তলং বিআ্ান্তকথং নিরুত্তনং লাঁপং 

[-যুখং নিক্গি-স্ুপ্তং নিমীলিতং,বিরতঃ অভান্তরাণ)মন্তর্ববর্তিনাৎ ষট্- 

দানা হন্নে তঞ্চনিশন্বতৃঙ্গ মিত। থ৮:এক পক্ষুজরমিব মাং ছুনোতি 

রিভাপমতি ৫৫৮ পশিনমিভিও র্ঘনী-রাি জিন চঞ্জং প্ুনরেতি 
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প্রান্সীতি ছত্দীভূত চয়ভীতি দ্বস্রচরন্তং গতত্তিগিং চক্বাকং 
চক্রবাকী, পুনরেতি ইতি হেতোঃ 'তৌ ্্রচ্রবাঝৌ, বিরহ 
রিরহাঁৰঘি সো অন্তরমবকশাবধিপন্িধানান্তদ্ি ভেদতাদর্থো 
মর$। -. কাত্য হগতা পুনরারৃতিরহিতা ত্বন্ত কথং ন মাং দঃ রা 
দছেরেবেতা ঃ 4 ৫৬ ॥ নবেতি। নবপল্লবসংস্তুরে স্থুতনগ্রবা লাস 
অর্পিতং স্থপিতং গুছ তে তব হদক্গংশরীরং দুষেত পরিতর্তং ভব 
বা"মী সুন্দরো উর্ধ যদা।ঃ সা ছে বামোরু। ব।মং স্যাৎ সুন্দর মবাী 
কেশবঃ। সংহিতশফলক্ষণেত্যাদিনা উওপ্রতাষঃ। তদিদমলং চিতা 

কাসঞ্চযস্য[ধিরৌহণং কথং বিষহিষাতে | বদ ॥ ৫৭ ॥ ইফমিতি।ী 
প্রথম রহঃনখী ন্সুরতনমযে৯পাম্ুষানাদিতিভাবঃ | গতিবিভমম 

নীরবা বিলাসোপরমেণ নিঃশকা। রশনা মেখলা অপ্রতিবোধম্ ঝর 

রুদ্বোধং বথা তথা শাধিনীং ম্বতামিত্যর্থঃ ত্বাম_অন্থু ত্য! সহ। তৃতীয় 

ইত্যন্থুশবস্য কর্মাপ্রবচনীযত্ত্বেন কর্মাপ্রবচনীযযুক্তে দ্বিতীযা। 
শোকেন মতের ন লক্ষ্যতইতি ন লক্ষ্যতএবেত্যর্থঃ | সন্তাব্যনিষেং 

ভনাষ দ্বৌ প্রতিষেখৌ ॥ ৫৮ ॥ কলমিতি ত্রিদিবেতি | যুগ্নম্। জগ 
ভঁতাশুড কে।কিলাস্ত্ কলংমধুবং ভাঁঘিতং ভাঁষণম্ কলহংনীযু দার 

মন্থরং গতং গমণম্ পুধতীবু হরিণীষু বিলো পমীক্ষিতং চঞ্চজ দর 
পবনেন বাযুনা আধৃতলতান্সু ঈবংকল্পিতলতাস্তু বিভ্রমা বিল 

॥ ৫৯ ॥ মী পুর্বোক্তাঃ কলভাষণাদযোগুণাঃ এযু কোকিলা দিবা 

ম্বিতি শেষঃ | ত্রিদেবোত্স্মকষাপি ইহ জীবক্ত্েব স্ব্গং প্রতি গ্রার্ 

যাঁপি তু! মামবেক্ষাব্রহালহং ট্চাধ্য সত্যং নিহিতাঃ মং 

ধারণে পাষতষ। স্থাপিতা ইত্যর্থঃ তব বিরহে গুরুবাথমতিদ্ঃধং( 

হাদবম বলঘ্িতৃং স্থাপযিতুং ন ক্ষমা; ন শক্তাঃ। তে তু অবসাদ 
সুখকারিণঃ নান্যথ! প্রত্যুত প্রাগানপহরস্তীথি তাবঃ॥ ৬৯] মিখুনগি 
নচ্ছু হেপ্রিষে সহক রথ, তবিশেষঃ ফলিনী প্রিষঙ্গলত! চ চঈইমৌা 

মিধুনং পরিকম্পিতং দিথুনস্বেমাভাম।নি। অনযোঃ, টা 

. যৌর্বিবাহমৎক্রিষাং বিবাহমঙ্গলমবিধয অকৃত্বা গম্যতইতানাং 
জ্ম্।মাতৃহীনানাধ ন কিকিৎ,সখসন্তীতি জাবঃ। ৬ঠ ৬১ 
বৃক্তাদিপোবকং দোহমদ্। দবধা/কৃতংদোহঘং নিরিহ 
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পাকো বং কুস্রমম্ উদীরবিধ্যতি প্রমবিষাতে তবালকানাম।তরণম 

ইণভূতং ₹তৎকুস্গমংকথং নিবাপমীলাতখং নেষ্যামি। নিবাপঃ' পিতৃ 

' সাদ্িতামরঃ ॥ ৬২।॥ স্মরতেতি। তান্যহুত্ল তং কিন্ত প্মর্তর্যমেবে 

'মশব্ং স্থপুরং তসা তং চরণেনাস্াগ্রহং পাদেন তাড়নবূপং স্মর- 

উ্ুমানোবাশ্রগণি তদ্বর্ষিণা অমুনা অশোকেন হে স্ুগাত্রি। অঙ্গ- 

ঠাণ্ডেতাশ্রেতি বক্তব্াণঁৎ ভীপ্ত্বং শোচাসে ॥৬৩ 1 তবেতি। ভব 

সতান্থকারিভিঃ বকুলৈঃ বকুলকুন্গুমৈঃ মযাসমং সার্ঘাম্ অর্্ধচিতাম্ 

যথা! তথা রচিভাং বিলাসমেখলাম অসমাগা কিন্রস্য দেবযোনি- 

তি কণ্ঠহব কণ্টোযনাণঃতৎ সম্ব দ্ধিঃ ছে কিন্গরকণ্ঠি। অঙ্গগা ত্রকণ্ঠে- | 

চতি ডীপ। কিমিদং সুপাতে। 'বিচিস্বপোরিতাযাদিনা সম্প্রসারধীম্। 

টিত মিদং স্বপনমিতার্থঃ ॥৬৪॥ সমেতি। সধীজনঃ সমছুঃখসুখঃ 
খৈন ছুঃখী ত্বৎস্থখনস্তখীতার্থঃ। অযমাতজে।বালঃ প্রতিপচ্চক্দ্র- 

( দশনীযোবদ্ধিষঃশ্চেনার্থঃ | প্রতিপচ্ছরন্ষন দ্বিতীযা লক্ষাতে 

ঈপদি চত্দ্রন্তাদর্শন।ৎ | অহমেকরসোইভিন্নরীগঃ | শৃঙ্গারাদো 
। বির্ধে গুণে রাগে দ্রবে রনইতামরঃ | তথাপিজীবন মীম গ্রীস- 
কা তে তব বাবস।যোইম্মৎ পরিতার্গরূপোব্যাপায়ঃ | প্রতি 

'পদপ্রাপ্তে প্রকৃতৌ গৌরবেপি চ! প্রীগল্ভো চ প্রবৌধে চেতি 
|| স্মর্ত,ং 'ন শকাং কিমুতাধিকর্ত মিতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥ ধৃতিরিত্ি। 
মে ধৃতিৈ্যাৎ প্রতীতির্বা অস্তং নাশমিতা রতিশ্চ। এতা গতা 
। শ্বানং বিরতম্ স্যতুর্বনন্তাদিনিরৎমবঃ আভরণানাং প্রযোজনৎ 

'অপগতং শেতে অস্মিন্নিতি শবনীযং তগ্সম্। কৃত্যলুুটোবনহথুল- 

ধিক্রণার্থেইনীয়র প্রতাযঃ। পরিশচ্ঠম্। ত্বাংবিন। সর্ধমপি 
উন্দিতি ভাবঃ॥ ৬৬ গৃহিণীতি ত্বমেধ গৃহিণী দারাঃ সচিবো 

যো মন্ত্রী মিথোরহপি সখী নশ্মমচিবঃ ললিতে মনোহরে কলা- 

| বাঙ্গিত্রাদিচতুঃষন্টীকলা প্রযৌগে প্রযশিষা1, অতস্তু।ং সমস্টিরপাং 
' অত .করুণাবিমুখেন কপাকুন্ঠেন ম্ৃত্যুনা মে মৎপর্থদ্ধি কিং. 
চৎ বদর্ধমপি হৃতমিভার্থঃ ॥-৬৭ ॥মদিরেতি । মাদাতানযেতি 
1 লেশকপ্রদিদ্ধা 'তখাপি 'নার্ষো। মদিয়ন্পেচন]. ইতযাদিপ্রযো- 
নত মবগাভানতা মিতি স্দিরে গক্ষিণী বস্যাসিৎসঘ-দ্ষিঃ হে ম্গিত: 
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রাক্ষি মদীনমেনার্পিতং- রসবংস্বাছরেং মধু “মলা পীস্বা'বাঙগা 
অশ্রুতগ্রং.পরলোকোপনতত পরলোকগ্রাপ্তং মে জঙাজ্জলিং: । 

মজনু অনন্তরং পাঁদ/নি। তদনন্তরমিদমনহ্মত্ার্থঃ। যথা 
মল্ল অন্থুপাঁনং হিমজলং যবগোধ্মনির্ট্িতে 'দঘ্ি মদে বিষে ভা 

পিকে সিউমযোপি চেতি। ভচ্চ ইহৈৰ যুজযতে। ইদৎ তং নো 
স্তর়ৌপযোগি চেতাযুবেদবিরোধাৎ কথমন্থুপাসামীতি ভাবঃ।8 
বিভবেইতি। বিভবে এীশ্চর্ষযো সতাপি ত্বষা বিনা অজদা এতাবদেব দু 

গরণ্যতাম্ যাব ত্বযা মহ ভূত্তং ততো ইন্যা্স কিঞিঃন্ভবিষাদি ভা 
'কুতঃ বিলোভনাস্তরৈবিষষান্তরৈরহৃতস্য অনাকৃষ্ট্য মম সর্ধেনি 

তোগ্ীদয়ঃ ত্বদাশ্রযান্তৃদধীনাঃ ত্বাং বিনা মে ন কিঞ্িদ্রোচতই 
॥ ৬৯ ॥ বিলপন্নিতি। কোৌশলাধিপোজঃ ইতি করুণঃ শোকরনঃ॥| 

বার্থন্তেন গ্রথিতং সন্বদ্ধং যথা তথা, প্রিযাং প্রতি বিলপন্ পৃথিবীয়া 

বৃক্ষানপি শ্রুতা শাখারসা মকরন্দাএব বা স্পীন্তৈদুঘিতানকরোৎ। 
তনানপারোদযদিতার্থঃ॥ ৭০ ॥ অথেতি। অথ স্বজনে| বন্ধুর রা 

জমা অন্কতউৎসঙ্গাৎ কথঞ্চিদপনীষ তদ্দিব্যকুন্থুমমের অস্তাং মধ্ম। 

স্কারোযস্যাস্তাঁং তাং সুন্দরীম অগুরূণি চন্দনানি এধাংসি যায 

অনলাঁযাগ্রয়ে বিসনর্জজ বিস্যষ্টবান্। ক্রিষাগ্রহণমপি রর 

ক্রিযামাত্রগ্রযোগে সম্প্রদীনচ্চতুর্থী ॥ ৭১। প্রমদামিতি। 'নৃপতিঃা 
বিদ্বানপি- গ্রচা শোকেন প্রমদামন্তু প্রমদয়া সহ সংস্থিতো ঘৃত 
বাচাদর্শনাৎ নিন্নাদর্শনাৎ দেব্য ইচ্ছুমত্যা সহ শরীরম্ অগিগাদ! 

ধীনং ন চকাঁর। তদধান. বচনে ইতি সাতিপ্রত্যযঃ | জীবিতাশযা 4 

গেচ্ছযা তু ন। ৭২। অখেতি। অথ বিদ্ুষা তেনাঁজেন খুগাএব 

বস্যান্তাং গুণশেষাং তামিনীমি্ছুমভীমুপদিশ্যো দিশা দশা া্ঘ্ 

সমরোদশাহঃ। তদ্ধিতার্থেত্যাদিন] সমীসঃ সমাহারসৈকদ & 

নম্ রাজহঃসখিত্যউজিতি টচ, রাত্রাকাহাঃ পুংসীতি গুংবং এ 
“সিল্। তদ্মাৎ দশীহতঃ, পরে কর্তবাঃ মহর্দাযে মহা কা 

কিয়া পুর পূর্্যা উপৰনে. এব, মমাপিতাঃ সম্প্ ৮ 

ত্য বিগ্রঃ গশুধোদ্শাহেন- দ্বাদশাছেন ছুষিপ,. ইন ্ 
শবনীষং ভঙ্য নিগুক্ষত্রিযবিষষন্ধাৎ। গুধবংক্ষতিষম্য গা] 



র্ঘঃ ] রুশ ।.. .. ১৩৩ 

মিহহপরা রঃ কফতিবন্ত দশ্শাহেল স্বধর্মানিরতঃ শুচিরিতি | ছা 
লিও ; ঞণুরত্বং বিছ্তয়ত্যানেন।| ৭৩.॥ সাইতি.। তযেম্ছমত]? 

্ণধবধা রাত্রেরপাষেইপগমে যঃ শশাঙ্ক ঃ চত্ত্ঃ সইবু দৃশ্যতে 

| কর্সর্ছে পুই। গ্রীতঃকালিকচন্দ্র .ইব দৃশ্যমানইভার্থঃ সোকজঃ 
িধমুখীঞযু। স্বশুচঃ স্বশোকম্যপরিবাহং * জলোচ্ছশসমিবীব- 

চ্ষন্। .জলোচ্ছধীসাঃ পরীবাহাইতামর$। স্বছুঃখপুরীতিশষদিব 

ঈ পুরীং বিবেশ। বধূগ্রহণণৎ তল্তামি্দ্রনতাং সখাভিমানাৎ 
৮মানছুংখন্থুচকপরীবাহোজির্নির্বহতি ॥৭৪॥ অথেতি। অথ 

টয বাগাঁষ দীক্ষিতো গুরুর্বশিষ্ঠঃ আশ্মেস্বকীযাশ্রমে স্থিতঃ সূন্ 

চমভিযঙ্গজড়ং ছঃখমোহিতং প্রণিধানীৎ টিত্তৈল এ 1 বিজ্বজ্জি- 

ভ্ভাতবান্। ক্কাস্থুণ্জেতি কল্সুপ্রতাষঃ। ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ 
ঘুণ অন্ববৌধযৎ্থ কিল । বুধেপ্যন্তণিচি লঙ ॥৭৫॥ বশিষ্ঠশিষা- 

) অসমাণ্ডেতি। যতৌহছেতেণমুনিরপমাগু বিধিঃ অসমাগুক্রতুঃ ততঃ 
চাপকারণৎ ছঃখহেতুং কলত্রনাশরূপং বিদ্বান জানন্নপি । বিদেই 

ন্মিরিতি বন্থাদেশঃ ন লৌকেত্যাদিনা যস্িপ্রতিষেধঃ | পথশ্চতৎ 
াদজস্টং ভবন্তং প্রকৃতৌ স্বভাবে স্থাপষিতুং সমাস্থীস- 

ঈইতার্থঃ ্বযংনোপন্থিতঃ নাঁগতঃ ॥ ৭৬ ॥ মধীতি। হে স্ুবুভ্ত 
টার । সন্দিশ্যতইতি সদ্দেশঃ সন্দেষ্টব্াণর্থঃ তষ্ঠ পদানি বাচ- 
1 লখখুনি সংক্ষিগ্ীনি ন্দেশপদানিষস্যাঁং সা লঘুসন্দেশ পদা. ত্য 
। সরস্বতী বাঁক্ মধী বর্ততে হে বিশ্রুতসন্তবসীর প্রখ্যাতধৈর্ধ্যাতিশয 

'পরস্বতীৎ শৃণু এনাং বাঁচং হ্বদি উপধাতুং ধর্তৃৎ চাহলি ॥ ৭৭॥ 
দানার্থবন্থগুণং মুনেঃ সর্বজ্ঞত্বং তাবদাহ পুরুষস্তেতি। অঞ্ঙ্মানঃ 
নি পুরাণপুরুষস্ত তগবতক্ত্িবিক্রমস্ত পদেষু বিক্রমেযু ব্রিভুবনেত্ব- 

রথ: সমতীতং ভূত তবৎ বর্তমানঞ্চ- ভাবি তবিষাচ্চেতি ত্রিতষং 
[নিঃ, দিষ্পুতিঘেন, অপ্রতিবন্ধেন ভ্ঞাঁনমষেন চক্ষুষ] জ্ঞানদৃষ্টা। 
ভি হি অতস্তহক্তিযু নসংশবিতবামিত্যর্থঃ | ৭৮ ॥ চরতইতি। পুর! 
ছস্চরৎ ভীব্রং ভপশ্চরতঃ তৃণবিদ্দো ভণ বিদ্ছুননন্ীৎ কম্মাড্িনৃষেঃ 
রর ৪ তীড়ং।  কর্তরি ্ ঃ। তীবরার্থানাং তষহেতুরিতাপাদা- 

মা 

মী; নি গছারিজো ভপোরবিষাতিনীং হরিণীং 
সঙ্গ 7 $ ১ 
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নাম,আরাক্গরম্: অন্য -তৃপবিন্দবে..গ্রেরিসয. প্রেরিরাদ৬1৭ 
ইতি! স.মুনিঃ শমঃ শান্তিরের বেলা. ম্যান! অন্ত8- পপ্রল্যোর্তি 
প্রলষকালিতরঙ্গেণ শমবিত্মাতফেনেত্য্থঃ।. অন্ধা বিকাতৌবেল। মা 
মর্মা]দযোরপীতাষরঃ।. তপণনঃ প্রতিবন্থেন, বিয়বেন যেএমছাঃ কোধন। 
হেতু প্রমুখে অগ্রে আবিষ্কৃতচারুবিভ্রমীং প্রকাশিতিমনো হয 
লাদাঁং তাং হরিণীং ভূবি ভূলোকে মান্্ষী মম্যাক্জীতরেতাশধ। 
॥৮০॥ তগবমিতি। হে তগবন্ মহর্ষে অযং জনঃ প্ [রা কিন্ত বত 

মিত্বেন.পরবান্ পরাঁধীনঃ | অযমিতি আত্মনির্দেশহ স্সহং পরান 
নেতার্থঃ। মে মম প্রতিকুলাচরিতমপরীধং ক্ষমন্য ইতি অনেনপর্ 
রেণেগনতাঁং শরণাঁগতাৎ  হরিণীম্ আন্সুরপুষ্পদর্শন1ৎ ুরদু 
দর্শনপর্যান্তং ক্ষিতিং স্পৃশতীতি. ক্ষিতিষ্পৃক্ তাং ক্ষিতিগ। 
মান্গুষীং কৃতবান্ দিব্যপুষ্পদর্শনং শাপাবধিরিতান্তগৃহীতবানিধ 
॥৮১॥ ক্রথেতি। ক্রথকৈশিকাঁনীং রাজ্ঞাং বংশে সগ্বোব্ব। 
স| হরিণী তব মহিষী অভিষিক্ত স্ত্রীকৃতীভিযেক! মহিষীত্যমরঃ। ছু 
চিরায দিবঃ স্বর্গাৎ চুতং শাপনিবৃত্তিকারণং স্ুরপুষ্পরূপম্ উপল 
বিবশ।| অভুদিতি শেষঃ মুতেতার্থঃ॥ ৮২॥ তদ্দিতি ॥ তত্তম্মাৎ তা 

অপাযচিন্তযালং তস্য! মরণং ন চিন্তামিত্যর্থঃ। নিষেধক্িযাং প্র 

করণত্তবাৎ চিন্তষেতি ভূতীষ] | কুতোঁন চিন্তামতআহ উৎপত্তি 

জন্মবতাঁং বিপদ্ধিপত্তিকূপন্থিতাদিদ্ধা জাঁতমা হি ধুবো মৃত্যুরিতধ 

তথাপি কলত্ররহিতস্য কিংজীবিতেন তত্রাহ ত্বঘ। ইং বস্থুধ] দুদি 

রবেক্ষ্যতাঁং পালাতাং হি যম্মাৎনৃপাঃ বন্তুমত্যা গৃথিবা কলগি। 

কলত্রবন্তঃ অতে| ন শেোচিতব্/ মিতার্থঃ॥ ৮৩॥ উদযইতি। উদ্দা 
উভুদযে সতি মদেন যদ্বাচাং নিন্দ| তছ্ুজ্বতা। পরিহরত! সা 

মদহেতারমাদাতা ত্বযা যৎ আত্মবৎ অধ্যাত্প্রচুরম্ প্রুতং শর 
তঞ্জনিতং জ্ঞানমিতি যাঁবৎ আবিষ্কৃতং প্রকাশিত তত. ভ্রুতং 

সৌদ্বরে সন্তাপে উপস্থিতে গ্রার্ডে অক্লীবতষা ধৈর্ষেণ লিক 

 গ্রকাশ্যতাং বিছুষ! সর্ববান্থবস্থাস্বপি ধীরেণ ভাবিতরাযিত্যরঃ। | 

ইত্তোরূপি ন রোদিতব্যমিত্য।হ. রুদতেতি। কুদরত, ১) 

হায় ন লভাতএব; অন্থভিষভইতাযু্ ক্িগ্তের। গননা এ 

 : 



সর্গঃ] রযুবংশে:। ; ১৩৫ 
বি তব গং ন-লডতে'। কথংন লত্যংত ইভা হু পরলোকজধাং | 
ফাস্তরুতাজাং দেহিনাঁং 'গম্যন্তইতি গতযোগম্যস্থান।নি স্বকর্মতিঃ 
াচরিসুপুখাপাপৈঃ ভিন্নপথাঃ পৃথক. তমার্গাঃ হি। পরাপি স্বস্থ- 

কুযীপ ফলভোগাষতভিন্দেহগমনান্ন ভেনাপি লভ্যতইত্য এঁঃ1৮৫। 
ধতি। ' কিন্তু -অপশোকমনাঃ ।নিছুঃখচিতঃ সন কুটঘিনীং পত্ীং 
াপদভিতিঃ পিখোদকাদিদানৈঃ অস্গগৃহ্ীত্ব তর্পযেত্যর্থঃ অন্য 
বাহু অভিসন্ভতমবিচ্ছিন্নং স্বজলানাঁং বন্ধুনাম্। বন্ধুন্ব ্ বজন1ঃ 

| ইতামরঃ ৷ অশ্রু কর্তৃ প্রেত মৃতংদহতীতি প্রচক্ষতে কিল। অত্র 
হবক্কাঃ শ্লোম্স শর বন্ধুভিমুক্তং প্রেতৌভূঙ্ক্তে যতোকবশঃং। অতো 

রাদ্দিতব্যং হি ক্রিযাঃ কার্যাঃ স্বশক্তিতইতি ॥ ৮৬ ॥ মরণমিতি | 
রিপাং মরণং প্রক্কৃতিঃ স্বভাঁবঃ ধ্বমিত্যর্থঃ জীবিতং বিক্ৃতির্যা- 

কিং বুধৈরুচাতে এবং স্থিতে জন্তঃ প্রাণী ক্ষণমপি । অত্যন্তনংযোগে 

সীষা । শ্বসন্ জীবন্ অবতিষ্ঠতে যদি অসৌক্ষণজীবী লাভবান নস্থ। 
মে যর্থালীভং সন্তোষ্টন্যম. অলভালীভাৎ মরণে তু ন শৌচিতব্যম্ 
' স্বীভাঁবাদিতি ভাব ॥৮৭॥ অবেতি। সুটচেতনেভ্রীন্তবুদ্ধিঃ 
নাশশিষ্টনাশং হৃদি অর্পিতং নিখাতং শল্যং শঙ্ক,মবগচ্ছতি মন্যাতে 
ধীর্কিদ্বাংস্ত্র তদেব শলাং সমুদ্ধৃতমুৎখাতং মন্যতে প্রিষনাশে 
তি শেষঃ কুতঃ. কুশলদ্বারতয| প্রিষনীশগ্য মোক্ষেপীযতযেত্যর্থঃ। 

ঘলাভবিনীশযোর্ধথাক্রমং হিতাঁহিত সাধন ভ্বাভিমানঃ পামরাণীং 

রীতন্ত বিপশ্চিতাঁমিতিভাঁনঃ ॥ ৮৮ ॥ স্বেতি। স্বনা শরীরশরীরিণো 
1আধনাবপি যদ যতঃ শ্রুতৌ শ্রুতাবগতে সংযৌগবিপর্যাযৌ মং- 

বিযোগ্ো বযো স্তেং তথোক্তৌ তদাবাহৈ/রিরবিষধৈঃ পুত্রকলত্রাদি- 

(রেহোবিপঞশ্চিতং £বিদ্বীংসং কিমিবান্থতাঁপযেহ ত্বং বদ ন কিঞ্চি- 
1ুঃ। অথব| *স্বশব্দপা শরীরেণৈবসন্বদ্ধঃ 0৮৯ ॥ নেতি। হছে 
নামুস্তম জিডেক্দ্রিষবর্ধ্য পৃথগ্জনবশু শুচঃ শৌকস্যবশং গম্কং 

সে তথাহি গ্রমলান্থমতাং তরুশিখরিণাং কিমস্তরং কো বিশেখঃ 
২ সি ভ্বিতযেপি দ্বিপ্রকীরা অপি। প্রথমচন্মেতাদিনাজনি 

(ধষা:সর্ধনীনসহজ্ঞা। তে দ্রুমপান্থমন্তশ্চলা যদি সাম্ধতামপি 
ন উ্রুসবন্তেবামপি শচলসংজ্ঞা ম স্যাদিভার্থ' 71৯০1 'সইতি। 



$৩% . সত্রীবরীটুধ। ! 
গোলক: উদারিষতের্বিনিতু রো? ও বপিউধানি হাট! ঙ্িষাহু 
তথেন্ডি' 'প্রতিগৃহাঙীককতা সুনিং" বশিষ্ঠাশিধা₹. বিসসর্জঞ পরা 
ক্িশ্ত উদ্ঘচ্ শোঁকষনে: ছুঃধসাজঁইসাজগী হৃদি অলব্ধীপদম ধা 
বকীশিং সদরে বিশিষ্টন্াস্তিকং প্রতিযাতিদিব তিনিই কিছু 
ভ্রেক্কা। ভোটকরূর্তমেতৎ। ইহ তোটিকমন্ব-ছিসেঃ গ্ধিতমিতি জা 
নম ৯১] তেনেতি। অধিতথং যধার্থং জুদৃতং প্রিধবচনং বন্য হৈ 

প্রেমি সুনোঃ পুরস্ত বালদ্বান্রীজাক্ষমন্থাদিতার্থঃ পরিষাযাঃ ইচ্ছা! 
সাদৃশ্যং বস্তুম্তধগভমা কারসাঁমাৎ প্রতিকৃতিঞ্চিত্রং তধোদর্শৈঃ স্ 

্ষাণিকাঃ কষণত্্রা? যে সমাগমোৎুসবাঃ তৈশ্চ কখঞ্িৎ বুগ্ে 
ক 'সমাঃ বসরীঃ। সংবৎসরো বৎসরোইবৌ হধনোততী খ 

পরমা ইতামরঃ | পরিগঙ্ষিতাঁঃ অভিবাহিতবঃ। উক্তঞ্চ। বিষোগী। 
সু প্রিষ্নসদৃক্ষাণুতবনং ততশ্চিত্রং কর্ম স্বপনসমযে দর্শনারি। 

তদঙ্গস্পৃষ্টানীমুপগতবতাৎ স্পর্শনমপি প্রতীকাঁরঃ কামবাথিত মন 
কোঁপি কথিতইতি ! প্রকৃতে সাদৃশ্যাদিত্রিতযাভিধীমাঁং তা 
পদার্থস্পৃষ্টের গুপলক্ষণম্। প্রহর্ষিণী বৃত্তমেতৎ ॥ ৯২॥ তগ্যোট 
শোঁকএব শঙ্কঃ কীলঃ। শঙ্ক,কীলে শিবে চেতি বিশ্বাঃ। ত্যাগ 
হৃদযং প্ক্ষপ্ররোহঃ ফৌধতলমিব প্রসহা বলাৎ কিল বিতেদ। মো 
প্রীণণন্তহেতুং মরণকীরণমপি তিষাঁজামসাঁধামপ্রতি সমীধেষং 

শেশকশন্ক,ং রোৌগপর্যাবসিতং প্রিষাঁষা অন্থগমনে ত্বরযোতকথা 
লাতং মেনে তদ্বিরহম্যাঁতিছ্ঃসহতীৎ তত্প্রাপ্তিকারণং রে বা 

তাষন্যেতেতার্থঃ ॥ ৯৩। সমাগিতি। অথ নৃপতিরজঃ মান 

নিসর্গসংক্কীরাত্যাঁংবিন্যবন্তং বর্ম হরতীতি বর্ম্মহরঃ লা 

বহক্ষঃ। ব্যলিচেতাতাত্পর্তাযঃ| তং কুমারং দশরথং প্রান 

রক্ষণবিধধো রাঁজো বিধিবদ্ধিধাহং যথাশাস্রসিত্ার্থঃ। তাত 

বতিগ্রতাষঃ। আদিশ্যনিযুজা রোগেণোপন্ৃষ্টীষ। যাীযাত্ 

শরীরস্য ছূর্বসতিং ছুঃখাবস্থিতং মুমুক্ষুঃ .জিহাস্সুঃ ন্ প্রাযোগদ 

শদেইনপনাবস্থানে মতির্ন্ত লবতৃব। প্রাযশ্চানশনে স্ৃতো) তুলাবাহ, 
ধোঁরপীতি বিশ্বা। অক্রপুরাঁণবচনত সমাসক্কৌভবেদাস্ত পাতা 

. ঈাদিভিঃ1“ ছুপ্চিকিৎন্ৈ্মহারোটৈঠ পীড়িভোবা ভাবত, 7ঃ। দর 



লর্সঃ ] রধূধংশে |. ১৩৭ 
বিনা শক্ঞ ালেপ্রান্ডে : মহামতিঃ1.. আব্রাক্ধণং ব] শ্বর্গাদিযছা- 

জিন্নীধয। 1. -প্রবিশেজ্ঘলনং দীগুংকুর্যযাদনশনং তথ।। এতেবাম- 
গাত্রণক্ন্তি নাচ্তেষাং 'সর্বজন্ত যু। নরাণামথ নারীণাং সর্ববর্ণেষু 
গেক্তি। অনযোর্বলন্ততিলকাচ্ছন্দঃ তলক্ষণম্ উক্ত! বসন্ততিজকা 
জাজগোৌ ণ ইতি ॥ ৯৪ ॥ তীর্ঘইতি | অসাবজে| জন কন্ঠাশরয 
কানাং জলানীং ব্যতিকরেণ সপ্তেদেন. ভবে ভীর্থে গঙ্গাশরয্সঙ্গমে 
চ্তাসশীৎ' সদগাএবামরণাণনাষাং লেখ্যং লেখনম্। তধোরেব কৃতা- 

ধদর্থছিতি, ভাবার্ঘে পাত্প্রত্যষাঃ আলাদা প্রাপ্য পুর্বন্মাদণকারা- 
কিত্বরা রুক্ ষ্ডাঃ তথাকান্তষ! রমণ্যাসঙগতঃ সন্ নম্দমস্য ইজ্ো- 
নঞ্ অভ্যন্তরেষূ অন্তর্ববর্তিষু লীলাগীরেষু ক্রীড়ীভবনেষু পুনররমত | 
কথক্ছিতীর্ধোস্মিন্ দেহত্যা্গং করোতি যঃ। তন্যাঅশ্বাতদোো 
প্রা, যাদীপৃিতান্তপীতি ক্কন্দে। মন্দাক্তান্তা ছন্দঃ তল্পক্ষণং 
ক্রান্তাজলপিষড়গৈর্মো তনে ভাদুর চেদদিতি ॥.৯৫ | 

ইতি শ্রীমহোপাধ্যাযকোলাচলমল্লিনা থন্থরিবিরচিতাধাং 

রঘুবংশব্যাখ্যাধাং সজ্জীবনীসমাখ্যাষাম্ 
অস্টমঃ সর্গঃ| 



িন্ির জিন / 
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পিঠ কি বযির কুমাফীস 
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একলেচনমেকার্থে সার্ধলোচিন মগ্য তঙ1: . এ 

নীলার্্াং নীলকণ্ঠার্ধং মহঃ রিমপি মন্ছে:| .. .+ 
:* পপিতুরিতি । সমাখিনা সং্যমেন জিভেক্দ্রিষঃ 1. দাধিিা 

ইতিকোঁধঃ। যমবতাঁং সংষমিমীম্ অবতাং- রক্ষতাং চ ধরি অগ্রসথি 

মন্থাথঃ। একে। দশ সহআণি যৌধযে যস্ত খদ্বিনীম্। শত্্রশা ই 

বীণণ্চ স মহারথ উচান্তে। দশরথঃ পিতুরনস্তরম্ উত্তরকৌশলান্ রা 

দাম সমধিগমা প্রশশীস। অত্র মন্তুঃ। ক্ষত্রিষস্য পরৌধর্ঘাঃ রানা 

গরিপাঁলনমিতি। দ্রুতবিলম্বিতমেতদ্বত্তং তল্লক্ষণং দ্রুতবিলব্বি্া 

নভৌ ভরণবিতি ১. অধিগ্ণতমিতি। অধিগ্তৎ প্রাগুম্ আৰ 

লোচিতং স্বকুলাগতং সনগরং নগরজনসহিতং প্রকৃতিমজলং জান? 

দমঙ্গলং জানপদমঙ্গলম্। অত্রপ্রকৃতিশবেন প্রজামীএবাচিনা না 

শকযোগাদশীবলীবদর্যি।যেন. জাঁনপদমীত্রম্ উচ্যতে | যদ্যন্থাট 

ধিবদাষাশীস্ত্মপীলযৎ ততোহেতোঃ রন্ধুং করোতীতি রষ্কঝ। 

রম্বহেতুরিতার্থঃ। কজোহেতুতাচ্ছীল্যাস্থুলোমোঘ্িতি টগ্রতায। 

নগস্য রন্ধী'করঃ নগরম্ব,করঃ কুমারঃ | কুমারঃ ক্রৌঞ্চদা রণইত্যমা। 

তদোজনম্ততুলাবলস্যন্য দশরথস্য গুণবস্তরমতবৎ তৎ পৌরজান' 

দমগ্ডলং তশ্মিক্নতীব সক্ভমভূদিতার্থঃ ॥২॥ উভযমিতি। মগ 

ঈশিণোমনীশিণো বিদ্বাংসঃ পৃশোদরাদিত্বাৎ লাধুঃ। বলমিরুগ 

ইন্দ্ং দণ্ডস্ত ধরো রীজা মন্থুরিতি যৌদগুধরঃ সএবাদ্বযঃ কুটস্থোষ 

তমর্থপতিং দশরথং চেত্যুতষমেব সমযেইবসরে জলং ধনং চর 

মমযবর্ধী তস্য ভাবেন সমযবর্ষেতয! হেতুন1 কৃতকর্মাণাং স্ব 

কারিণাঁৎ ম্বদতীতি হৃদম্। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কইতি কপ্রতাচ 

শ্রমস্য-ন্ুদং শ্রমনুদম্। ক্িবন্তত্বে নপুংমকলিঙেনোৌভযশবেন না 

নশধিকরণাৎং স্যাদিতি। বদন্তি॥ ৩॥ জনপদইতি ।' শমরতে শার্জি 

পরে অমরতেজনি অঙনন্দনে দশরথে পাঁর্থিবে পৃথির্যাঃ ঈষ্রে সি 

তক্ষেস্থার, ইত্যণপ্রত্যবঃ জনপদে দেশে থদোবাশধিঃ।* উপ 



] | রস্তুহংচো 1. ১৩৯ 

ব্যাধিগ্দাদষাইত্যমরং| . পদৎ নাদধে, নাচক্ষা মেত্ার্থঃ সপত্ুজ: 
£+অভিতবঃ 'কুতএব' অসস্তাধিভএবেতভার্থঃ ক্ষিতিঃ.কলবত্যভুচ্চ 

দশ্পেতি 1.. মহী দশদিগান্তান্ জিতবানিতি দশদিগন্তজিৎ তেন 
গর থা শ্রিষ্ৎ কাস্তিমপুধাৎ . তততঃপরং-.রঘোরনন্তরম্ অজেন চ 
মপুষাৎ 1; তখৈব অহীনপরাক্রমং ন হীনঃ পরণক্ষমোযস্য তম্ 
পারণজ্মং. তং দশরথম্ ইমং স্বামিনম্ অধিগম্য প্রনর্ন বভাৰিতি 

ডা ফেবেতা ঃ |. দ্ৌ'নজো প্রকৃতমর্থং গমবতঃ-1.৫॥ সমতষেতি। 
ধপ্পেদশরথঃ দমতষা! নমবর্তিত্বেন মধ্যস্থত্বেনেত্য ঃ বস্ুরৃ্টের্ধন- . 
বিসর্জনৈত অমতাঁং ছুই্টানাং নিষমনানিগ্রহাচ্চ সবরুূণৌ .বরুণ- 

£তৌ যমপুণ্যব্সনেশ্বরৌ যমকুবেরৌ যমকুবেরবরুণন্ বথানংখ্যা- 
ঘষৌ অন্ুচকীর | রুচা তেজন! অরুণাগ্রসরমূ অরুণসারঘিং র্যা 
ধযষৌ ॥ ৩ ॥ - তস্য ব্যসনাসক্ভির্ননসীদিত্যাহ নেতি 1. উদবষ 

দানমভূযুদযার্থং ব্যাপ্রিষমাণং তং দশরথং মৃগষাভিরতির।থেটব্য- 
£নাপাহরৎ নাচকর্ষ। আক্ষোৌদনং মৃগব্যৎ -স্জাদাখেটে। ম্বগযা 

ধামিত্যমরঃ। ছুষ্টম| সমন্তাছদরমত্তেতি ছুরোদরং দুযুতং ন চপা- 
£| ছরেছুরোদ্যুতকারে পণে দুতে ছরোদরমিত্যমরঃ। শশিনঃ 
তম! প্রাতিবিষ্বম্ আতরণং যস্ত/ তম্মধ্ু নাপাহরৎ | নেতি পদচ্ছেদঃ 
[ব্ঃ সমুচ্চযে । নবযৌবন! নবং স্ুতনতৎ যৌবন তারুণ্যাং য্তা- 
শী প্রিষফতম! স্ত্রী নাপাঁহরৎ | জাতাকেক বচনম্। অত্র মন্থুঃ। 
সমক্ষঃ জ্সিষশ্চেতি মৃগষ| চ যথ'ক্রমম্। এতৎ কৃম্টতমং বিদ্বাচ্ড- 
২ কামজে গণে ॥৭॥ নেতি। তেন রাজ্ঞ। প্রভবতি প্রভৌ সতি 

বৰোকপি কৃপণ! দীন! বাঁক নেরিতা নোক্ত|। পরিহাসকথাস্থপি 

চখ] অনৃতা, বাঁক নেরিত। কিঞ্চ অপরুষ! রোষশুন্যেন তেন সত্ব 

ন্ঘপি পরুষাক্ষরৎ নিষ্টুরাক্ষরং যথ, তথ| বাঁক্ নেরিতাঁ কিমুতা ্ ত- 
তি.সর্বত্রীপিশব্দার্ঘঃ | কিন্তুদীন! সতা| মধুরৈব বশগুক্তেতি, কলি- 
ঃ ॥ ৮ ॥ ভদষমিতি | বন্গুধাধিপা রাজানঃ উদ্বহতীত্যু হ্বহ্যোনযকঃ 

নদাচ্ রদুণামুদ্বহো রঘূন1বকন্তল্মাদ্রদুনাধকাঁৎ উদযং দৃদ্ধিদ্ অস্থম্যং 
গং চেত্যুভযমানশ্রিরে গেতিরে | কুতঃ হি: বম্মাৎ, স. দশরথে। 
দখাযাজা কু. অঙ্গজ্ঘযতাৎ .পেভনং..হৃদযমস্যেতি নুহন্সিবষতুৎ | 



নাম্-কাবইব হাছবং বসে 'আইথাাষত আিনচিসাবডৃৎ বা 
কারিপে রক্ষা 'অন্টা দ্যাহযতীতার্থই' 1:৯1. অজবদধিততি |. অভি 
শরাপদং-দ. দশরখঃ, উদধিমেদিং. সমুক্তবেউনীদ্ েিলীমেকাধ 
জখৎ_.স্ববমকরখেনাপৈষীদিত্য্ঘঃ1 গাজবতী গেজরুক্কাজবেন, 
লীকীপিক$ হযাঃ বস্যাঁঃ স1 চম়ুস্ত 'অস্যনৃপলা কেরঙ্গং জযদঘোয 

অপ্রথষত্চগ প্ববমেকবীরস্য চমুরূপকরণ মপত্রমিতি ভাৰ$ ১০1 ৰ 

মিতভি |... বরূখিনা গুপ্তিমাতা |. . বরুখোরবগুত্তিা ৪ ই 
রবস্ছিতি দিতি সরজনঃ | একরথেন, আবিনং জিভরতো ধু 

রা কুবেশ্রীকস্য তলা দশরথন্ ঘনরবাঁঃ-মেঘসমযেস 
বাঃ বিজযহ্ম্ছৃভিতাঁং বধুঃ অর্থবান্তবি্পষীতার্থ৪ ॥ ১১ শগিডেরি 
৫ ইজ্্রঃৎ শতকোঁটিন! শতাতিপা কুলিশেন বেগ শিখার 
পর্ধতানীং শমতিপক্ষবলঃ বিন।শিতপক্ষসীরঃ মবভা মরসা ননঃ না 
জাননঃ। পক্কেরুহন্তামরসমিতাযমরঃ | ন দশরথঃ শররৃডিমুচা নম 
ধন্থৃষা ছিষাং শমিতঃ নাশিতঃ পক্ষঃ সহযোবলহ্ক যেন ম তথোক্জ। 
পক্ষঃ সহাষেইপীতামরঃ ॥ ১২॥ চরণযোরিতি | শতশোনৃপতযোটথর্ি 
তপৌক্ুষং তং দশবথং মরুতোঁদেবাঃ শতমখং যথ| শতক্রতুমিব ন 
গেণ চরগনখকান্তা! সমৃদ্ধিতিঃ সম্পাদিত দ্বিতিঃ মুকুটরতুমরী 
চরণযৌরজ্পৃশন্ প্রণেমুরিত্যর্থত ॥১৩॥ 'নিবন্ৃতইতি | ঃ 
সচিবৈঃ সম্প্রয়েণল্যৈেঃ কারিভাঁঃ বালসুতাঁনামঞ্জলযোধৈস্তান্ 
মসন্মুখা গন্াানিত্যর্থঃ অনলকান্ হততভূ্কতষা অলকসংস্ 
সগত্ুপরিগ্রাহীন্ শক্রপত্রীঃ। পড়ীপরিজনাদানস্থুলশাপাঃ গি 

ইতামরঃ| সদস্ৃকম্প্যাক্রগৃ্ায অলকানবমাম্ আলকানগরাৎ আদা 

পুরীমষোধ্যাং প্রতি মহার্ণবানাীং রোধসঃ, পর্যান্তানিবরৃতে। শর 
গতষসৎ্ল ইতিভাবও ॥ ১৪ ॥ উপগতইতি। অঙ্থদিতমসু্ছিতদ্ গজ 

স্চ্ছতাতিরিভং .নিতাতপথারণ  খ্বেতজ্ছত্রং. বসা সঃ অনন্রগোমমী 

গ্রিচজষোঃ 'সমে. ছযাতিহেজঃকান্তী যসা স.হথেভিঃ শিং নী 

রাক্কে.". অন্ঠাযালস্যাদি রূপ ছলে চা ং.. চঞ্ছবামে বরন 
জীর্চি কেরডিস্সিযেগ' পুজাংসং-ত.পেরিহরতিাৎস লয়ে 



1 রঙা শে$':. ১৪ 

হ$.ছাদশার দসঞ্খলন্ড প্রধানমহীধাতিত্সু পগরজাকপি চনত 
[তথ লাভিস্ত জন্তুঙ্গে-বমা সং! প্রতাজিক1 |... রখড়ক্রমা, 

[পিিকাধাথ স.পুনঃ ॥ আদ্যক্ষতিষণ্ডেদে তু. মনোসুপ্ান হীপক্ক, 
. কজোপরঃ।-পাঠাস্তরে। অজিত নৃপাম্পদমন্তীতি বুদ্ধা। "অনরা-. 

ইুৎ, বিজিতনিখিলজেতব্যোপি পুনঝের্তিব্যাস্তরবানিব 

রূএবাবাতিষ্ঠতেত্যর্থঃ।. দ্বাদশরাজমণ্ডলন্ত কামন্দকেনোক্কম্। 

ত্রমরের্ষিবং নিত্রমিত্রমতঃপরম্। তথারিমিত্রমিত্্চ বিজিগীষোঃ 
181. পাঞ্চিগ্রাহস্ততঃ পঞ্চাদাত্রন্দভ্তদনস্তরম্। আসারাবনষে! 

নবিদ্িগীষোস্ত পৃষ্ঠতঃ। অরেশ্চ বিজিষীষোশ্চ মধ্যমোডুমানন্তরঃ-।.. 
প্লহে সংহতযোঃ সমর্থোব্যস্তযোর্বধে । মণ্ডলাদ্বাহিরেতেষ মুদা- 
নন বলাধিকঃ। অন্থগ্রহে সংহুতানাং ব্যস্তানাঞ্চ বধে প্রতভুরিতি।, 

নিত্রাদষঃ পঞ্চ বিজিগীষোঃ পুরঃনরাঃ। পাঞ্চিগ্রাহাক্রন্দ পা- 
গনছাসারাক্রন্দাসীরাঃ ইতি পুষ্ঠতঃ চত্বারঃ। মধামোদালীনৌ ছো। 

টীযুরেকইতোবং দ্বাদশরাজমণ্ডলম্। তত্রোদশসীনমধ্যমোত্তর 
রণ দশরথশ্চৈতাদৃগিতি ভীৎপর্ষার্ঘঃ ॥ ১৫ ॥ তমিতি পতোট ব্রস্তং 
চম। সাঃ সা পতিব্রাতা সকমলা কমলহস্ত। দেবত1 লক্ষ্মীরর্ঘিষু 
ধাকলাযবং লঘুত্বরহিতম্ অপরাত্ম,খমিতার্থঃ ককুৎস্থকুলোন্তবং 
দশরথম্ আত্মতবং পুরুষং বিষ অপহাবয ত্যক্ত। অন্যং কং 

উমসেবত কমপি নীসেবতেতার্থঃ। বিষাবিব বিষ , তুলো তল্মি- 

1 প্রীঃ স্থিরবভূদিভার্থঃ॥ ১৬ 1 তমিতি | পতিরেব দেবত1 যাঁনাং 
' পতিদেবত1£ পতিব্রতাঃ মগধাঞ্চ কোশলাঞ্চ কেকযাঁঞ্চ' তাঁন্ 
পদশন্ শীলতীতি তচ্ছাদিনঃ তেবাং রাঁজ্ঞাং ছহিতরঃ পুত্াঃ জুমি- 

ফীশলাকফৈকেযাইতার্থঃ! অত্র ক্রমো ন বিবক্ষিতঃ । অহিতরো- 
মার্গণং শক্রুনিখাতিশরম্। কদঘ মার্গণশরাইত্যমরঃ | তং দশরখং 

রিরাং ক্্সাভৃতাং ছুহিতরঃ, আ সমন্তাদপগচ্ছন্তীতি অথবা আগেন 

সঘন্ফিন] বেগেন গচ্ছন্তীতি আপগ| ইতি ক্ষীরন্বণামী। নদ)ঃ সনগ- 
ঘ, পতিং ভর্তারমলভন্ত প্রাপুঃ ॥ ১৭ ॥ প্রিষতমাভিরিতি | ক্ারীল্, 

তি অরিহা ব্রিপুত্বাঃ। হস্তেঃ কিপ্ ব্রঙ্গক্রেণরৃতেযু। কিৰিতি 
মন প্রাধিকত্বাৎ । রথাহন্ভীসকারহ প্রাবিকস্চাবং নিষগঃ 

৪ 



অক্ষত রি অন/লামগানমরতি, এজন 
হযারীনমজৎ'।7 লাস দলকখঃ তি স্থডিহ বিষ ভিএপএির 
নিরীযুখিনেতুমিক ভিত্তি শন্ধিতি। প্রভুমজ্জে5যগড়িতির 
দহগুয়মুতাগতো।, হরিহয়ঃ ইজ্জাইব রো ॥ ১৮ (, ইডি যা 

মধরথচ. সং যুগমূর্তিনরণা দে 'মঘবত5 ইন্দ্য্য হা, পি 

পরাগ শরৈরবধূতভবাঃ দিবর্তিতভামা॥ সুরবধূ উদ্চিংঃ 
অর্গাপঘৎ কিল খলু। গাযংতঃ শ্কর্মবাদগভিরুলগীতা মিন দূ 
খুধাযপি-কর্দাথম্, ॥ ১৯॥ জতুদ্ষিতি ক্রতুত্বপ্বমেধেষু বিমর্জিতমৌ রি 
ঘআধরেোপিতকিরী টেন। বাবদাজ্ঞমধুরেব রাজ! ভবভীতি 'রাজশির 
ভ্যাগবিধানাদিত্যতি প্রীঃ | মৌলিঃ কীরীটে ধম্মিল্লইতি বিশ্ব ভূ 

লঙাছিত গিখক্ুন! ভূজার্জিতদিবীস্তসদ্পদ। | অনেন ক্ষত্রিষলা রি 
তষগিতূযা্তদ্ নিষশীর্জিিতধনত্বং সন্থিনিযোগকারিত্বঞ্চ সুচ্যতে বিভাগ 
তমোগুণরহিতভেন তেন দশ্শরথেন তমস1 চ শরযূ নদ তযোন্তটা 
কনকযূপানাং নমুচ্ছ,যেণ সমুক্বমনেন শোতিনঃ কৃতাঃ । কনকময়ঝ 

পাঁনীং শোতার্থাং বিধ্যতীবাঁৎ। হেমযৃপন্ত শোতিক ইতি ফাঁদবঃ|২ 

অজিনেতি। ইশ্থরৌতগবান্ অষটমুর্তিঃ অজিনং কুফ্ণাজিনং দও মে 

হু্ধরং বিভর্্ঠীতি তাম্ অজিনদণ্ডভৃতং কৃষ্ণীজিনং দীক্ষযতি ওযা 

ধণ্ড যজমানীষ প্রধচ্ছতীতি বচনাৎ। কুশমধী মেখল] যমানা! 
কুপমেখলীং শরমধী মৌজ্জী বা মেখল। তথ! বজম্কানং মীক্ষযচীযি 

বিধানাৎ। প্রকৃতে কুশগ্রহণং ক্চিৎ প্রতিনিখি -.দর্শনাৎ' ক 

যতগিরং বাঁচংষমাঁৎ ব1৮ং. হচ্ছতীতি শ্রুতেং।'. মুগল্জং গরিব 

ক,যমসাধন যস্াস্তাং কৃষ্ণবিষাণযা কও যতইতিজচডঠ। খা 

দীক্ষিতাং সংক্ষীরবিখেষযুক্তাং ভন্কং দাশরবীমধিরলন্ মিড 
অননা ভাসা-দ্ীগুষে। যন্বিন্, কর্মণি তদাথ! ণ।: ভাগ 

ইঞ্চি ল্ম- 1২১৭ অবভূথেতি |. অবভূঙ্খন- প্রত 

সুরপযাজসমাজদণেচিতঃ।-দেবমভািষ্ঠান বাগ 
পরি বনমুচে জরবর্ষিগে-।জাদং 'নীরং ররমিভি$17। সিসি 



ঈলাউ্র্যাাসয়েনখচুভূতা দশয়খেন অসৃশো। দিনকরসাণততি- 
বজাতিনু স্থিতা 'ইতার্থঃ রণরেণথঃ সুয়দ্থিধাং দৈত্যানং রুদ্ধিয়েগ 
ঘিয়ে এরিধাঁরিতাঃ |:২৩| অথেতি বগকঝুবের জলেম্বরযজিশা€ ধর্দা- 
ধনাবরুণণসরেজ্ৰীনাঁং সমা ধৃর্ভীরো বসা স সমধুরঃ মাধাস্থিথিতপ 
রিধনৈশ্োক্ডুলাকক্ষইত্যর্থঃ। শৃক্পুরিতাদিনা সধাান্তঃ + তং 
রখ্আকির্ভাবিজমঃ ুঁজিতপরাক্রমমেকনরাখিপং তং গশরখং 'পোঙগি 

বধ মধুর্বসপ্তঃ অথ পুষ্পরসে মধুঃ দৈতো চৈত্রে বসন্তে চ ধধুয়িতি | 
617 নবৈঃ কুলুমৈরপলক্ষিতঃ সন্ সমাবরূতে সমাগতঃ । রিক্তছাত্তেন 
পেখাদ্রাজানং দেবতাং গুরুমিতি বচনাৎ পুষ্পসদৈতোশরাজানিং 
তু মাগতইত্যর্খঃ | ২৪ ॥ জিগনিযুরিতি | ধনদাধুাবিতীং কষে 
ধিতাং দিশং ঞিগমিযুঃ গন্ভমিচ্ছ,£ রথযুজ। সারখিনা অরঃপেন 
ব্ধিতবাহনহঃ নিবর্তিতাশ্বোরবিঃ হিমসা নিগ্রহৈঃ নিরাকরুপৈর্ি- 

খাদি প্রভীতানি বিমলষন্. বিশদষন্ মলযং নগং মলবাচঙগমতাঁঞৎ 
টণণংদিশমভাণক্ষীপ্দিতার্থত ॥'২৫॥ কুজুমেতি। আদ কুস্মজগ্ম 
ঠা নবপল্পাবাঃ তদন্থ.। অন্ুর্পক্ষণে, ইতি কর্ণ প্রবচনীবত্তাদ্দিতীব1। 

[সংখ্যং' তছুতবীনন্তরং ষট্ পদানাং কোকিলানাঞ্চ কৃজিমিত্যে-: 
কারেণ যখধীক্রমং ক্রমমনতিক্রমা দ্রুমতীং দ্রুমতৃষিষ্টাং বনস্থলী- 

র্যা মধুঃবসন্তঃ আবিরভূৎ | কেধাঞ্চিৎ দ্রুপাণীং পল্লবগ্রীখম্গাৎ 
াঞ্ছিিৎ কুলুষপ্রাথমাম্োজ ক্রমস্ত দৃষ্টবিরোধঃ। ২৬] নবেতি?। 

ধিনীতিরৈবাপ্তঃভেন অখব! নষেন গুণৈঃ শৌরধ্যাদিভিশ্চ উপচিতণঙ। 

পম্মউপকারঠকলং যন্ঠান্তাং সছুপকীরফলাং ভূপতেদশিরথস্ত ভরি" 

দিইবনরধুনীপন্তেন স্ত তাং সম্যক পুৰ্টাং সরলঃ সম্বন্বিনীত কদলিনীং 

নী আঁজিনীর পঙত্রিণঃ অলযোতৃঙ্গাঃ নীরপ তজিপো কম লিদীজজ 

শিপ ষম্চাভিযহঃ [২৭| কুস্মমিভি। খতুরপ্ঠ প্রাণ আর্ত 
উর্গ্হভীল্। পথংপ্রত/আঁধপো কতরোঁঃ কেধলং কুন্ুদমৈয স্মরনীপানার 

না ঈধিনধ [বিলধসিনাং মদধিতা নদজলং 'সাখিতাশ্রাধপণর্পিতং 
ক দিধনকাটিণপিংপারদিপগ অভধহ 1২৮ হিধ:; 

বি 
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চিকাইিতির এধুমা:বসম্তেন নিসার নন ।অনিনবাঃ গর 
শেখক্ও':পত্ররটনবইব স্থিভা ও" অধুলাং মকরম্মানাৎ' নে রে 
চতুরাওকুরবককাঃ তরযে।নধুলিহাং মধুপানাৎ। রবফারপাতীত ৮৬৭ 
কুরধকানশং মধূনি-পীত্ব! জখরিত্যর্ঘঃ। দানশৌতান্,অর্থিজনাঃ হব 

- ভাষা ২৯১॥ স্ুবদনেতি। স্থবদনাঁবদনাসষেন কাস্তামুখমদ্যেন তো 

জিতঃ। তত্তদা দৌহদনিতি প্রসিদ্ধিঃ। তস্যালবস্যানুবাদী সশো ধা 

যলা-তদনুকাদি্ডণঃ কুন্গুমো দমকর্তা মধুলোমুপৈঃ জাফ্তপতি 
দীর্ঘপত্ক্তিভিরম্ধুকরৈঃ মধুটপঃ করণৈঃ বকুলং বকুলরৃক্ষম.া 
করো | ৩*॥ : উপহিতমিতি | শিশিরাঁপগমশ্রিষা! রসনা 

কিংশুকে পলাশবৃক্ষে । পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণ ইতামরঃ | .উপয্ি 
দত্তং. সুকুসজালং 'কুট্লসংহতিঃ মদেন যাঁপিতলঙ্যা অপমায়ি 

অপষ! ' প্রমদষ। প্রণষিনি প্রিফতমে উপহি'তং নখক্ষতমের মধ! 
তর্দির -অশোতত ॥ ৩১॥ ব্রণেতি। ব্রণৈদর্তক্ষতৈঃ, গুরুভিদুর্ট 
প্রমদাদীমধরৈরধোষ্টেঃ ছুঃসহং হিম বাথাকরত্বাদমহাং জান 
নির্বিষবীকৃত। নিরবকীশীকুতা মেখলা যেন তত ৈতাজিভমে 
তার্থঃ এবংভূতং হিমংরবিষ্তাঁবদ1 বসন্তাদশেষং নিঃশেষ বাজ 

রপোহিতৃং নিরপিতৃংনীলং খলু ন শক্তে! হি কিন্তু বিরলং কৃ 
তল্ুচকার ॥ ৩২॥ অভিনযানিতি | অত্র চুতলতাষ৷ নর্তৃকীসমাধিরতী 
স্বভে। অভিনযান্অর্থবাঞকান্ ব্য।পারান্ বাঞীকাতিনযো সমাবিতাগা। 

পরিচেতুমভ্যনিতৃম্ উদ্যতেৰ স্থিত। কুতঃ মলযমরুতেন কঙ্গিত গা 

পল্লাবশন্দেন হস্তোগমাতে . সকলিকা সকোরকা কলিকা কোর 

পুমানিত্যমরঃ| সহকারলত| কলি কলহোদ্বেষউচাতে ৷ কলিং মা 

কূলহে শুরে কলিরস্তাযুণী যুখীতি বিশ্ব । কামোরাগঃ ভঞ্জিভা্ 
জিতরখগছেষাণমপীত্যর্থঃ মনেশইমদযত্ ॥ ৩৩ ॥ প্রথমমিতি। 

ভিরগন্বোযানাং তালু স্ুরতিগন্ধিযূ। গন্ধসোতীকারঃ | কুনুমানা 
সং্জবতণনি কুসুমিতাঃ তালু বনরাজিযু বনপত্ভিিযু: সারা 

কোঁকিলাতিঃ প্রথমং, প্রারস্তেষ্দীরিতাঃ উত্তাঃ অতঞর মিতা: 
দিভাঃ গিরঃ আলাপাঃ প্রবিরলাঃ মৌস্ধাঁৎ ্োকসকা+ মুগ 
ফা বাচইব গতিকে আভা ॥'৩৪ 1. আভীতির- 
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রযুরা রত সজমরন্যনাইিথ, শ্বীতযো বাসার তা কুসুষান্টের : কোথা 

উঠা দন্তকান্তবে। : বান্সাৎ তাঃ :অমেনণস শ্বিতত্বং  বিবক্ষিতন্ 

িমান্তলতা' পধনেনীহতৈঃ কপ্পিতৈঃ কিললধৈ সলবৈঃ সাঁতিন্ষঃ 
ূ 'জাবাগগতোইভিনযোৌলক্ষাতে ' উপবনশস্তে পবন ছতৈত্রিতি 

বখভিধানাৎ প্রান্ণিভিরিব' বড়ুঃ। অনেন লভানাং নর্তকী" 

ঢঃ. মাতে ॥ ৩৫ ॥' ললিতেতি। অঙ্গনাঃ ললিতবিভ্রমবন্ধ বিচক্ষণ 

প্লবিলাসখটনাপট্তরং সুরতিণ1 ঘনৌহরেণ গন্ধেন পরণজিভকে- 
চনির্জিত বকুলপুষ্পদ্ অথ কেসরে বকুলইত্যমরঃ। ল্মর়সয সন্খাবঃ 

পখৎ' স্মরোদ্দীপকমিভ্যর্থঃ মধু মদ্যম.। অর্থ্চণঃ পুংসি চেতি 

লিঙগত| উত্তষ্ধ | মকরন্নসা মদামী মাক্ষিকলাপি বাঁচকঃ। আর্ধা- 
দিগণে পাঠীৎ পুংনপুংলকষোমধুরিতি । পতিযু বিষষে রলখন্দন- 
দ্রিতম অন্রীগতঙ্গরহিতং যথাতথা নির্বিবিশু পরস্পরানুরাগণ্ুর্ববকং 

ভিতিঃ সহ পপুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ | শুশুভিরইতি। বিকচতাঁমরসাঁ বিক- 

ক্চমলাঃ মদেন কলাঃ অব্াক্তমধুরং ধনন্তঃ উদকলোলবিহঙ্গমাঃ 

ল্রিযপক্ষিণোহৎসাঁদযো যান্থু তাঃ মদকলোদকলোবিহঙ্গমীঃ গৃছেষু 

কাঃ বাপ্যঃ স্মিতেন চীকরুতরাণি আনন্ানি যাঁসাং তাঃ রাঃ 

কিতা: মুখরা মেখলাঃ বাসাং তাঃ। শিক্জিতেতি কর্তরি ক্রঃ। জ্রিষইব 
িভিরে ॥ ৩৭॥ উপবযাবিভি। মধুনা মধুসমযেন খণ্ডিতা ত্রীসং 

মিতা । ক্ষীযন্তে খল্ত্রাষণে রাত্রযঃ। খণ্ডিতাখ্যা চ নাঁঘিক! ধন্যাতে। 
ঘ্িকরোদযেন চক্রোদষেন পাগু,মু'খস্য প্রঙ্দোষস্য বক্ত,স্য ছবির্ষস্যাঃ 

রজন্যেব বধৃঃ ইস্টনমাগমনিরৃত্তিং প্রিষসঙ্গমন্ুখম্ অনিতয। অপ্রা- 

্লা। ইণ্গতৌ ইতিধাতোঃ কর্তরি ক্তঃ । বনিতযা। স্দৃশং তুলাং 

ছতাং স্থানতাঁং ার্শয্চোপযযৌ | ৩৮ ॥ অপেতি। হিমকরস্চন্র 

তুত্ত' রতবা, অপগতনীহারতয| বিষেদপ্রতৈনির্মলকান্তিতিঃ স্রতমজ- 
রিশুদনোদিভিঃ সুরতসঙ্গখেদহারিভিরংশুভিঃ কিরণৈঃ মকরে'র্দিত- 

[ভনং.ঘকরেখোর্িতং কেতনং জো যন্ত তং লব্বীরকা শস্াছুন্ফিত 
টিমিভার্থত কুল্ছমচাঁপং কাঁমমঅতেজযৎ । তিজনিশানইতি খাতে 

ভাত 1. সহকারিলাভাৎ কামোৌপি তীক্ষোতদুদিভার্থ, ॥৩৯। 

তিতিগ. হতক্ভাশনদীপ্তি, আজ্যাদিপ্রদ্থলিতাঙসি প্রত্থং  বৎ কুন্ছমং 



ছা সকল সি ্  
অবদজাহিতং-্রিখোরিভি গে ওং কুবি 
গধু২1%58 আলিভিরিভি। : অ্িনবিদ্ছুদনৌ ইরৈঠ। কাল কণা 
ফৃগুছ প্রতি নিপতস্তি'বে ইত: অলিতিঃ 'অস্থিউঃ "চিত: জিন 
জীদণন_ নাগ বৃক্ষ: তিকঃ পুটরকঃ' জীমীন্ ইতর বন 
তিলকো ধিশেষকো | তথ্ালপত্রতিলকচিপ্রকাণি'বিশেষকদ্। দি 
ভুরী্ধ্চ ন"তিখামিতামরঃ | প্রমদামিব দশোতধতি' স্লোতি নই 
অপপিত্বশোতধদেবৈতার্থঃ | 'লট শ্মে ইতি শ্বশধোগণৎ ভূতার্ডে। 
18১1 অমদযর্দিতি । তরুচারুবিলীসিনী ওরোঃ পুষ্ট চীরুবিলামি 
নবসলিকা সগুলাখা লত। | সপ্তলা নবমল্লিকেত্যনরঃ | মু 

মকরন্দস্ত মদ্ান্যা চ গন্ধেন সনাথয| ' গশ্ধপ্রধানযেতার্থঃ কিঃ 

ইববাধরস্তত্র সঙ্গতয। প্রস্তর গযেতার্ঘঃ কুলুমৈঃ সন্তূতয। সম্গার্চ 

কৃ্ুমরূপংযেত্যর্থঃ ন্মিতরচা হাঁসকান্তা মনঃ পশাতামিতি শেষা 
িৎ:8২ |, অরুণেতি। বিলাশিনোবিলমনশীলাঃ পুরুষাঃ| গাঁ 
বসেভ্যাদিন! ঘিম্থণ্প্রতাষঃ। অরুণস্যান্ছরোঃ রাগমারণা, মিং 

ধস্তি  পভিরকষ্বস্তীতি | অরুণরধগনিষেধিনও তৈষঠ কুনুষ্টাদিযান 
তৎ-লশৈরিত্যর্থঃ তমন্বেত্যস্থুবধূীতি ভক্ছীলন্ত্সিষেধতি | ঘা 
বানুকরোভতিশন্দাঃ সাদৃশাবাচকাইতি দণ্ডী। -অংশুকৈরদ্বরৈ: ৪ 
'পৈষুককর্ণেধুলবূপদৈঃ নিবেশিতৈরিভার্থঃ যবাক্ট্রশ্চ পরভৃতাবি! 
ফোকিলাকুজিতৈ শ্চেতোতৈঃ স্মরবলৈঃ: ক।মটৈন্যৈঃ অবলা নেক 

রসোরাগৌযেষাং তে অবটকরসাঃ স্ত্রীপরত্ত্রঃ কৃপ্তাঃ | ৪৩ উ' 

চিতেতি। : শুচিভিঃ ওঃ কণেরজোভিরুপচিতাবধব। গুহা 
অশিকদন্বকষেগম্: উপেষুধী প্রাণী টি 
অলকেযু বজ্জীলকমাতরণবিশেষঃ তল্মিন্. মৌঝ্িটকঃ নাশ” বারি 

যত. হুগলী শুভ্রা ভিলকমর্ীরী .নীলালকস্ত' মুষ্ী্জানি 
জাজর$জতি 'রার্দার্থহ 1 8৪৪1 -হজেতি অলিবরজাক-টদ 

. বরভূ্তা ধাধা মনন কাধ হরপটপতী কাবুলি 
ধা ছাখিকরং: লাভাখীৎ নর ০০ 



ব নাশিএল৭ ও. রোরামরু$ মাহখনছন্ঠঠসপ্য 
৮৪8 &জন্ররিতি নব ছেল! পে প্রিন. তৎ দারদের” 

রদ আজুবানবলাজনর পুরি নিপ্ুতগপি এরিক কাঠ ভিন 
/গ্রহীতুয়ঃলিকিতুদি যা . ভবীসনরঞজজুপরি গ্রহ পীর জজ, এেভহণ 
্জাং বান্ছরত$, জভত্ব1ং, শৈথ্িলাং ভলযোরতভদঃ আনয়ৎ জা 

ঢা প্তনাভ্র়নদিহবকেন . প্রিফকণমহভিব্যদিত্যর্5:8-8৬ ৪৮ তাড়া” 
কি রঙততারসন্ত্রগে 1. খেদাস্থকাদমক্যোরবিল্ময দত্্রবে 'রতেতামরচ্র 

জান মানং কোপৎ তাজভ ॥ তছুক্কং আ্রীণামার্ষঃ কত বত 
মাহন্যাসলিনে, প্রিষে ইতি | 'রিগ্রহৈর্বিরোইধরলং .. বিগ্রহেঠতন 

ট ইতার্থং- ্ুভমন্তীভং, চতুরমুপভো গক্ষমৎ বন্ষোম্বৌবনং পন র্মাতি 
চ্ছতীতোবংরূপে ম্মরমতে 'ল্মরবতিপ্রাষে। নগুংপকেভাৰে “ভন 

ছতাতিঃ কৌকফিলাভি নিবেদিতে সতি বধূুজনোরঘতে -ল্ম. পেত 

ক্ল। কৌকিলাতি কুজিতো ্ দীপিতন্মরঃ জ্্ীজনঃ কামশাসনভকানি 
ছ.ভ্বলমচেল দিতার্থ£॥ ৪৭ ॥ অথেভি। অথানস্তরং মধু মধ্টীতীতি 

|ৎ বিণ,। সম্পদাদিত্বাঁৎ কিপ্। মধুর্বসস্তঃ মথ্শাভীতি মখঃ1..পচাঁ 
॥ যনসোমথঃ মন্মথ: তেষাং সন্গিভঃ সদৃশঃ মধুমস্মধুমন্মগলন্সিভঃস 
নভিঃ দশরে। বিলানবভীনখঃ স্্রীনহচরঃ সন্ ঝতুঃ প্রাডো বন্য ভঁবঃ 

২সবং .বসস্তোৌৎসবং যথা স্থখ২ং লমম্ভূষ-মগযারতিং মৃগবাগরিহ্ঠারৎ 
ম.আচকাজক্ &৪৮ ॥ বাসনাসঙ্গদোষং গরিহরজণহ 1 পরিচখস্থিতি 

| সুগষা চললক্ষ্যাঁণি মৃগগবযাদীনি ,তেষাং ' নিপাতলে .পারিটম্ 
টাসং করেতি। তষরুষোর্ভবক্রোধযোঃ তদিঙ্গিত'বাধনং.. তেষাই 

ক্ষ্যাপা মিঙ্গিতস্ত চেন্ডিতস্ত ভযাদিলিল ভূতল্ত বোধনৎ ২উজনঞ্ 
[ডিন পতসুং অরীরং শ্রমস্ত জযাৎ নিরাসাৎ প্রশুণাৎ* প্রকউিলী- 
|দিগুধবন্তীং চ..করোত্তি |. েতোহেতে+ঃ স চিবৈরক্ুমেতত সত 

ন্, ঘ্্বা, সর্ধকৈতহাদ্ষোপতষাগীত্াতঃ তদপেঙ্গয। ঝশফাপ্রহৃকি | 
ঠবাসনিতবে্ি তারই 8:৪৯ 1. মৃগেতি।.. ম্থগাগাং, বনং উক্ত. 
চটী দত বক বেযংরিত্তি..ম জগ তি গ্রসীযধাবি- 
চাহাঠবেরসাজীমাণুঃ ॥ জেয$(লনিষতশরাগযোলগবনা 



িরীরা। | [ 

সাবিত: কি নিন তা রন 
ফোঙ্তয়েপুতিক গগসং, নিত নংরকুচ্ছাম্ অ্দবিষা ররর. প্গনং রা 
ভেঙ্ার্থ$ট/বিভানং'তুচ্ছমন্দ্ষো রিতি, বিশ্বঃ। অথথানিজান মিল 
গিমতবিতা সুল্লেনটসহিতনিবাররোও 1 অন্্রীবিতা নু ইউ 
(%8:8॥ গ্রথিভেতি। বনষালষ। বনগুজ্ীভ্রজ। : গ্রথিকমৌলি। 
ধ্ণিমললং- ভক্রণাং পলাশৈঃ -পত্রৈঃনসবর্ণঃ সমানঃ কয রদ 
ত্োজঃ ইদং বর্ণ পললাশদা বর্যাতিধানং স্গাদীনা বিশবনা 
তুরগস্য বলানেন গতিবিশেষেণ 'চঞ্চলকুণগডলোই৫সী-দশর্থে] কি 

বিশেটৈঃ চেডিতাঃ চরিত! যা ভূমযন্তা ছু বিরুুচে বিদিছ্বাতে।( 
তম্থিতি। তন্থুযু লতান্তু বিনিবেশিতবিগ্রহাঃ সংক্রমিতদেহীঃ 
সংক্রন্মিত ঈক্ষণরৃত্তযোদৃথ্যাপারাঃ যালাং তাঃ বনদেবতাঃ নুন 
সুলোচনং নযেন নীতা নন্দিতান্তে ধিতাঃ কোশলাঃ যেন তং দশ! 
মধনি দদৃশ্ডঃ| প্রসন্পপাবনতষ| তং দেবতা অপি গৃঢ়রৃত্তযা, দৃশ্য 
॥৫২ ॥ শ্বগণীতি। সদশরথঃ শুনাং গণঃ ন এষামস্তীতি শব 

শ্বগ্রাহিণঃ ' তৈঃ বাগুরা মগবন্ধরঞ্জ,৪। বাগুরা মবগাবন্ধানীতায। 
তষা চরন্তীতি বাগুরিকাঃ। জালিকাঃ | চরতীতি ঠক্প্রতাষঃ [ 
বাঁগুরিক জালিকাবিত্যমরঃ | তৈশ্চ প্রথমমাস্থিতম্ অধিটিতং বাগ 
অনল] দ্াবাগ্রযোদত্যবস্তক্ষরাশ্চ যন্মাৎ তথোক্তম্। দস্ুযুৃতক্কর মো? 
কাইতামরঃ|. কারযেদ্বনবিশোধনমাদৌ মাতুরন্তিকমপি প্রবির্িা 
আগুশস্ত্রান্গতঃ প্রবিশেদ্ধা সঙ্কটে চ গহনে ন চ তিষ্টেদিতি কান 
স্থিরা দৃঢ় পক্কীদিরহিত! তুরঙ্গমষোগা। ভূমির্য্য্য ,তৎ| নিগান 
আহাবযুক্তম। আহাবস্ত নিপানং স্যাছুপকুপ জলাশষে ইডামা। 

স্বগৈ্রিণাদিভিঃ বযোভিঃ পক্ষিভি গবধৈঃ গোসদশৈঃ অরণাগর্জ 
শেষৈশ্টোপচিতং সমুধং বনং বিবেশ গ্রবিষ্টবান | ৫৩| অথেতি। 

অন্লাধিঃ মনোব্াথার হিতঃ নরবর নরঃ শ্রেষ্ঠঃ রবেণ ১৬ 

রোধিতা ফেসরিণঃ দিংহাঃ যেন সং.রাঁজা কনক মিব পিজঃপিশদা, 
যত্তাড়িদেব, ।গুণোমৌব্্টী তেন সং ংযুতং পাব নদ 
ভাত্রপ্দমাসইব, | ্থানভান্তপ্রোইপদতাত্রভাদ্রপদ্াঃ, রুমা 
অন্িলাসধিগতমৌ্ীকং ধ্হরু়াদদে জঞরাহ. ৫8). 



1 রঘুষংশে”। . ১৪৯ 

ািভি স্তনপাঁহিভিঃ  এ৭শাবৈহরিণশিশুতিঃ । পৃথুকঃ শাবকঃ 

রিত্যমরঃ। মুহুব্যাহুন্যমানং তদ্ধৎসলতযা তদীমনান্থুসারেণ 

হিঃ প্রতিবিধ্যমানং হরিণীন্াৎ গমনং গতির্যস্ত তৎ। কুশা 

যেষাং ভানি মুখানি বন্ড তৎ কুশগর্ভমুখম্ তস্য যুথম্ত অগ্রেসরঃ 
রে গর্বিতঃ দৃগ্ডশ্চ কুষ্ণনারে! যস্ত তত মুগাণাং যুথং কুলম্। 

চীষৈঃ কুলৎ বৃথং তির্চাৎ পুক্সপুংসক মিত্যমরঃ ৷ তস্য দশরথস্য 
দগ্রে আবির্বভূব । বসন্ততিলকৎ রৃত্তম্ ॥ ৫৫॥ তদিতি। 
শজবশীলঃ। জচন্ম্যেত্যাদিন! যুচ্ প্রভ্যযঃ) ভরস্বী ত্বরিতে।- 

প্রজবী জবনোৌজবইতামরঃ | তং বাজিনমন্ৎ গতেনারূচেন তুণী 
₹। বক্তীদিত্যশ্চেতি স্ত্রিষাং ভীম। তক্যামুখাৎ বিবরাৎ উদ্ধ.- 

শ বীজ্ঞ| প্রীর্ণিতম্ অভিবাঁতম্। ষাঁচজাযাঁমভিষানে চ প্রবর্থন। 
ত বুধৈরিতি কেশবঃ। অতএব বিশীর্ণ পঙক্তিং সঙ্বীভীবো 
/ৎ মৃগযৃথং কর্তৃ আত্রৈর্ভযাদশ্রুমিটক্তিঃ আকুলা ভযচকিত। থে 
শতা ক্ৈর্বাতেরিভোৎপলদলপ্রকরৈঃ পৰনকল্পিতে ম্বীবরদলবু- 

ব বনং শ্যামীচকার ॥ ৫৬ & লক্ষ্রীতেতি। হরিরিক্সর৪ বিসতর্ব। 
₹ প্রভাব? সামর্ধ্যং যস্ত সং তথোভ্তঃ খন্বী ধনুম্মান্ স নৃপই ) 

কতস্ত বেদ্ধ মিসড হরিণস্য ন্বপ্রেষসোদেহতৎ ব্যবধায়ান্ছরীীদ- 
1 স্থিভীং সহ চরভীতি সহুচরী। পচাঁদিষুচরতেঃ ডি কর- 

ী। যথাহ বামনং অন্চরীতি চরেন্টিত্বীৎ ইতি । ভা সহচরী* 

| প্রেক্ষ্য কামিতয। স্বযং কাঁমুকত্বাৎ কৃপীম্ছুমনাঁই করুণাত্র- 

সন আঁকর্ণ কুষ্টমপি ছুষ্পতিসংহরমপীতার্থঃ কাঁণৎ গ্রতিসং- 

৷ নৈপুণ্যান্িত্র্থ: । নৈপুশাৎ তু ধশ্বীত্যনেন গলাতে ৪ €৭॥ 
তি। ত্রাসান্ডযাদতিমীত্রচটুলৈঃ অত্যান্তচঞ্চলৈঃ সুনে ব্ৈঃ প্রীচ 
নযনবিভ্রমচেন্টিতনি গ্রগজ্ভকাস্তাবিলোচনবিলাসব্যাপারান্স।- 

২ ম্মরতঃ অপরেষ্ধপি স্গেষু শরান্দ্যুক্ষোর্মীভুমিচ্ছোঃ তস্চ 

এদিন মু্টিঃ কর্ণবস্তমত্য বিভিদে স্ববমেক ভিঙগাতে ন্ব্। 

; কর্ণাকর্তরি লিট। কাঁমিনস্তন্ড প্রিযাবিজ্যস্থভিজনিভকৃপা- 

গৎসুিভেদে ন ভ্বনৈপুণ্যাদ্দিতি তাঁতপর্যর্ঘঃ ৪৫৮ ৪ উত্তস্, ষ- 
সৃপঃ সস্তা ্রযর হাপাৎ মুকতা্রাণাং, কবলাঃ আফা তেষা- 



০০ 

৮ স্জীবনী ভীকা। ঘর 

[ফট্বঃ শ্রমব্হিতমুখ্রংশিতিঃ খ্াকলৈরন্ুকীর্ণং ব্যাণ্ডম্ অয়তাছি, 
ধাভিয়ার্্রপদলত্ক্তিভিঃ ন্ুব্াত্তং সপদি প্ুলপবামধ্যাহটয 
খিতস্য দ্রুতবরাহকুন্য পলাধিতৰর হয্থস্য দার্গং জগ্রাহ অস্থুলঙজার 
₹৯& ভমিতি। বরাহাঃ ৰাহনাদম্বদীষদবনতো স্তন যং. কিছিদা. 
গুর্ববকাষং বিধান্তং প্রহ্রস্তং তং নৃপম্ উদ্ব তসটা$ উ্জকেমর 
৪৪ সটা জটাফেলরযৌরিতি কেশবঃ। প্রতিহন্তমীষুঃ গ্রতির্্ 
চ্ছন্ অস্যেধুভিঃ সহন| জঘনান।ম।শ্রষেষু অবস্টন্টেষু কষ বিদাত" 
:নবিবিছুঃ। এতেন বরাহাণাং মনশ্বিত্বং নৃপস্য হস্তলঘবং চোক্ম 
১০ তেনেতি। অভিত্বাতে রতমঃ ওৎস্ক্যং যন্য্য তন্ত।ভিহন্তমুদাতষে- 

ধঃ। ন্যস্ত বনে তবস্ত মহিষ্য নেত্রবিররে নেত্রমধো তেন নৃপেণ বিকৃষ 
ক্তঃ পত্রীঃ শর বিগ্রহং মহিষদেহং নির্ভিদ্য বিদার্য্য শোণিতলিগ্রে 
তবতীতি অশে।ণিতলিণঃ পুঙ্থো যস্য স তথোক্তঃ সন্ তং মহিষং 
মং পাতা মাস স্বযং পশ্চাৎ পপাঁত। কৃপ্ধান্প্রযুজাতে লিটীতাৰ 
হশবাস্য ব্যবহিতবিপর্যাস্ত প্রযোগনিবৃত্তার্থন্বাৎ পাতঘাং প্রথমমামে, 
পপ্রয়োগইতি পাঁণিনীযাঃ। যথাহ বার্তিককরঃ বিপর্যাসনিব্- 
রং ব্বহিতনিবৃত্তার্থঞ্চ ইতি ॥ ৬১॥ প্রাযইতি। নৃপতির্নিশিতৈঃ 
ধ্রৈঃ শরবিশেষৈঃ স্বঙ্গান্স্বক্গাখ্যান্ ম্বগান্। গণ্ডকে স্বজন্প্গিনা 
তামরং। গ্রাযোবাহছলোন বিষাণপরিমেণক্ষেণ শৃঙ্গতঙ্গেন লঘুনাণ- 

ণ উত্তমাঙ্গানি শিরাংসি যেষাং তাংশ্চকার নত্ববধীদিত্যর্থঃ কুতঃ 
[বিনযাধিকৃতঃ ছুষ্টনিগ্রহনিযুক্তঃ স রাজ| পরেষাং প্রতিকুলানাম 
ঢযচ্ছি,তং শৃঙ্গং বিষাণং প্রধান) । শুঙ্গং প্রধান্যাসান্বোশ্চেতা 
8| ন মম্বষে ন সেহে দীর্ঘমাযুতর্ণবিত কালম্। আযুর্জাবিতকাঁ 
গেত্যমরঃ | ন মম্বষে ইতি কেন্ত্র মমষে এবেত্য্৫থঃ ॥ ৬২। ব্যাদ্বা- 

তি। অতীর্নিতাঁক; স ধর্ধী গুহাত্যোবভিমুখমুৎপতিভান্ বাধুনা 
ন্ তগ্রানকুল্লাঃ বিকপিতাঃ। অস্কৃপসর্গাৎ কললক্ষীবকৃশোল্াঘা ইডি 
ঠাতকারিস্য লত্বুনিপাতঃ। যে অসননা নর্জবৃক্ষসা। সর্ভকাসন- 
কপুষঞ্পপ্রিয়কজীবক1 ইতামরঃ। অগ্র বিটপাস্তাঁনিৰ স্থিতান্ বাজ্রীণাং 
রুপত্বাৎ'সউপদানে ফুল্লবিশেষণদ্। শরৈঃ পুরিতানি বন্তরন্থণি 
নাং তান্ ব্যান্রান্ শিক্ষা বিশেষেগ অন্যাসাতিশয়েন লঘ্হন্ততা 



4 সারর্ডি ] রযুধং শের ৮ | ১৫১ 

কিপ্রহস্ততগ। নিমেষাত ভুখীচকারতুর্ংশরৈ$ পৃরিতবনিতভার্থঃ॥ ৬৩৫৫ 

নির্খীভেতি'। কুঞ্জেযু 'লীনান্ নিকুপ্ীকুঞ্জৌ বা ক্লীবে লতাঙ্গি পিহ্ছি- 
তোদরে ইহন্তাষরঃ। নিংহীন্জিঘাংস্ুঃ হন্তনিচ্ছ £ নিঘাতোব্যোমে- 

স্থিতঃ” উৎপর্তিকঃ ' শব্দ বিঞগাষঃ তথ্বছট্রৈঃ রৌদ্রৈঃ-জ্যানির্ঘোষৈঃ 

মৌধ্ৰাশক্ৈঃ ক্ষোভবামীস। অত্োৎপ্রেক্ষতে তেষাং সিংহান!ং নন্বপ্থিনি 

বীর্যোপেণদগ্রে উদ্মতে মগেষু বিষয়ে যৌরজশবাস্তস্মিন্ অভ্যস্থযাঁপরৌ- 
১ভুৎ সুনম্ অন্যথা কথমেতানস্বিষা হন্ঠাদিত্যর্থঃ। ম্বগীগামিতি পাঁঠে 

সমাসে গুণভূতত্বাভ্রীজশব্দেন সন্বঙ্গৌদুঘটঃ ' শীলিনীবৃত্বম্। শীলিঙ্থা- 
ক্তা মর্তেই তগেই গোইন্ষিলৌকৈরিতি লক্ষণণৎ ॥ ৬৪॥ তানিতি। কাঁকু- 
স্থোদশরথঃ গজকুলেষু বন্ধং তীব্রং বৈবং যৈঃ তান্ কুটিলেষু নখাগ্রে 
লগ্রীমুক্তীগ্জকুন্তমৌক্তিকাঁনি যেষাং তাঁন্ তান্ সিংহান্'হত্বা আম্মাঁনং 
রণেষু কৃতকর্্মণীৎ কুতোপকারাণাং গজানীমানৃণাম অনৃণদ্ধং মার্গগৈত 

শরৈঃ | মণর্গণোষাচকে শরইতি বিশ্ব । গতং প্রাপ্তবন্তমিবামংস্ত মেলে 

॥৬৫ ॥চমরণনিতি | ঝ্কচিচ্চমরান্ পরিতঃ। অভিতঃ সমযেত্যাদিনা দ্বি- 

ভীষ! ৷ প্রবর্তিতাস্টঃ প্রধীবিতবশ্চঃ আকর্ণবিকুক্টভল্লী নিষুবিশেষীন্ বর্ষ- 
তীতি তঁখোক্ভঃ সনৃপো নৃপতীনিব ভাংশ্চমরীন্, সিতবখলব্াযজনৈঃ শুভ্র- 

চাঁমরৈঃ বিষোজা বিরহ্যা সদাও শাস্তি জগাম। স্ুরাণাৎ পরকীষমৈশ্ব- 

ধামেবপহাং নত জীবিতমিতি ভাঁবঃ। ওপচ্ছন্দসিকং রুস্তম ॥ ৬৬॥ 
অপীতি। সনৃপ ভুরগসমীপাৎ উৎপতন্তমণি স্ুপ্রহীরমপীতার্থঃ রুচি 

রফলীপং তীস্ুরবন্ৎ যহাৎ রৌতীতি মযৃরোবহর্ণতষ্। 'পৃষোদরাঁদি- 

সবি" সীধুঃ। 'চিত্বেণ মাঁলোনণন্থুকীর্ণে রতৌ বিগলিতবন্ধে প্রিযাষাঃ 

কেশপাশে সপদি গতমনস্কঃ প্রবুত্তচিত্তঃ | উরংগ্রভৃতিত্যঃ কপ হীতি 
কপ্প্রতাযঃ। ন বাঁণলক্ষীচকাঁর ন প্রজহারেত্যর্থঃ॥ ৬৭॥ ভস্োতি | 

কর্কশবিহণবরাপতিব্যাীধামৎ সন্ভতবো বন্য তমাঁননে বিলগ্রজলকং বদ্ধ- 

কদস্বকং তমা নৃপস্য স্বেদং সতুষারশীকরঃ শিশিরাস্বকণসহিতঃ ভিন্ন| 

নির্দালিতাঃ পল্লবণনাং পুট1ঃ£ কোঁশাঃ যেন সঃ বনানিলঃ আচচীম আহণ- 

রেভীর্ঘঃ রখোদ্ধতা বুত্তমেতৎ ॥ ৬৮ ॥ ইভীতি। ইতি পুর্বে ক্রপ্রাকা- 

রেণ আত্মনোবিস্ম.তমগ্যুৎ করণীষং কাঁ্ধ্যং যেন তং বিল্ম ভাক্মকারধ্যা- 

সতমিত্যর্থঃ সচিবৈরধলম্বিতা ধৃতা ধূর্য্স্য তম্। শৃক্পুরক্ষ,ংপথানান” 



১৫২২ সঞ্ীবদী চীকা। [৯ 
ক্ষইতি সমাসান্ত্ট অচ্গ্রতাষঃ | অন্ধুবন্ধসেববা সম্ততসেবযা পরিবৃদ্ধ 
রাগে! যল্য তং ধরাধিপং ম্বগান্তে যস্তাং মৃুগাইতি মুগধ]। স্থগবা- 
দীনামুপসংখ্যানমিতি শপ্রতাযান্তো নিপাতিঃ। চতুর! বিদগ্ধা কাস, 
নীব জঙ্থার আচকর্ষ। নজাতু কামঃ কামানাছুপভোগ্েম শাম্তি। 
হবিষা কৃষবত্মব ভূযএবাতিবর্ধতইতি ভাবঃ ॥৬৯॥ সইভি। ম 
নরপতিঃ ললিভানি কুস্থুমানি প্রবালানি পল্লবানি শয্যা ষস্চাং তাঁং 
জ্বলিতাভির্মহৌষখিভিরের দীপিকাঁতিঃ সনাথাঁং তত্প্রধনামিত্যর্থঃ। 
ত্রিষামাং রাত্রিং কর্চিদনমেতপরিচ্ছদঃ পরিহৃতপরিজনঃ সন্গিতার্থ; 
অতিবাহ্যা্বভূব গমযামাস। পুষ্পিতা গ্রা বৃত্তম্ ॥৭॥ উ্সীতি। 
উষনি প্রাতঃ পটুনাং পটহানামিব ধনির্ষেষাং তৈঃ গজযৃথানাং 
কর্ণেরেব তাঁলৈঃ বাঁদাপ্রভেদৈর্বিনীতনিভ্্ঃ ম নৃপস্তত্র বনে মধুরাণি 
বিহগানাং বিকুজিতান্যে বন্দিনাং মঙ্গলানি মঙ্গল গীতানি সণ 
রমত ॥৭১॥ অথেতি। অথ জাতু কদাচিৎ রুরোঃ স্বগস্য গৃহীতবস্ব 
স্বীকৃতরুতুমার্গে বিপিনে বনে পাশ্বচরৈরলক্ষামাণস্তরগবেগাদিত্যৎ; 
শরমেণ ফেনমুচা সফেনং স্থিদ্যতেতার্থঃ তুরঙ্গমেণ তপস্থিভিরাঁঢাং 
সেবিতাঁং তমনাঁং নাম নদীং প্রাপ ॥ ৭২॥ কুস্তোতি। তল্টাস্তমসাযা; 
অগ্তমি কুন্তপুরণেন ভবঃ উতৎপন্নঃ। পচাঁদাচ। পট্ধুর উচ্ৈর্গতিরঃ 
নিনদোধনিরুচ্চচাঁর উদিযাষ তত্র নিনদে স হৃপঃ দ্বিরদরুংহিতং 

শঙ্কতইতি দ্বিরদরূংহিতশঙ্কী দন্ শকেন শব্দান্ুসারেণ পভতীতি 
শব্দপাঁতিনমিযুৎ বিসমর্জ । স্বাগতা বৃত্তম্ ॥৭৩॥ নৃপতেরিতি। 
তৎকর্ম্ম নৃপতেঃ ক্ষরিষস্য প্রতিষিদ্ধমেব যদ্দেতৎ কর্ধ্ম গজবধরূপং 
পঙ্ক্তিরথোদশরথ; বিলজ্ঘা লক্ষ্মীকামো যুদ্ধীদন্যযত্ব করিবধং ন ক্্যা- 
দিতি শাস্ত্রমুলজ্ঘ কুতবীন্। নন্থু বিছ্যস্তস্থা কথমীদৃথিচে্টিতম্ 
অতআহ অপথইতি। শ্রুতবন্তোপি বিদ্বাংমোপি রজোঁনিমীলিতারজো। 
গুগাবৃতাঃ সম্তঃ ন পন্থ। উতাপথম | পথোবিভবষেতি সমাসান্তঃ। 
অপথং নপুংসকমিতি নপুংসকতুম্। অগস্থাস্তৃুপথং তুলামিত্যমরঃ। 
ভন্মিক্পপথে অমার্গে পদমর্পষন্তি নিক্ষিপন্তি হি প্রবর্তম্ত ইতার্থঃ। 
বৈতালীযং বৃত্তমূ॥ ৭৪॥ হা ভাতেতি | হেত্যার্তোৌ। তাতোজনক:। 
হা বিষাঁদশুগর্তিষু ভাতস্ত জনকঃ পিতেতি চ।মরঃ1 হা ভাভেতি 
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ক্রন্দিভৎ ক্রোৌশমমাকর্ণা বিষঞ্কো তগ্নোৎসাবহঃ সন্ তস্য জ্রন্দিতস- 
বেতটৈগৃচিং চ্ছন্নং গ্রতবতাম্মীদিতি প্রভবঃ কারণং তমন্বিষ্যন শল্যেন 
গরেণ প্রোতং স্যাতম্। শল্যং শঙ্কৌ শরে বংশইতি বিশ্বঃ। সকুন্তৎ 

ঢুনিপুতং প্রেক্ষ্য ক্ষিতিপোপি তখপাৎ ছুঃখাঁৎ অন্তঃ শলাৎ যস্য সে হ- 

্ঃশল্যইবাসীৎ। মত্তমযূর বৃত্তম্॥ ৭৫ ॥ তেনেতি। প্রথিতান্বষেন 

প্রখ্যাতবংশেন। এতেন পাঁপভীরুত্বং স্ুচিতম্। তেন রখজ্ঞ। তুরগীদ- 

তীর্য্য পুষ্টাম্বযঃ ব্রহ্মহত্যাশঙ্কষ! পৃষ্টকুলঃ জলকুস্তানিষদেহঃ স 
[নিপুত্রঃ তন্মৈ রাজ্ে স্বলভ্ডিরশক্তিবশাদর্ধোচ্চরিতৈরিত্যর্থঃ অক্ষর- 

পদৈঃ আজ্মানং ছ্বিজেতরশ্চাসোঁ তপন্থিস্তুতশ্চ তং দ্বিজেতরতপাস্থি- 
মুত কথযাম্বভূব। ন তাঁবস্ত, বর্ণিকএবাহমস্মি কিন্তু করণঃ। বৈশ্যাত্ত) 
'রণঃ সুত্রাধাঁমিতি যাঁজ্ঞবক্কাঃ। কুতো ব্রহ্মহত্যেত্যর্থঃ। তথা চ 

[ামাষণে প্রহ্মহত্যাকৃতং পাঁপৎ হৃদ্যাদপনীযতাম্ নদ্বিজাতিরহং 

[ীজন্মাভূত্তেমনসোব্যর্থা। শুত্রাধামন্মি বৈশ্যেন জাঁতো জনপদাধি- 
পতি ॥ ৭৬॥ তদিভি। তচ্চোদিতস্তেন পুত্রেণ চোঁদিতঃ পিভৃনমীপং 
্ীপযেত্যুক্তঃ অ নৃপতিঃ অন্থদ্কুতশলাম্ অন্থৎ্পাঁটিতশরমেব তং মু 

নপুত্রম্ অবসঙ্নদৃশোরনউদূশোরন্ষযোরিত্যর্থঃ পিত্রোর্মীতাপিত্রোঃ 
পতামাত্রেতযকশেষঃ | সকাশং সমীপং নিনায। ইদঞ্চ রামাষ- 
|বিরুদ্ধমূ। তত্র অথীহমেকস্তং দেশং নীত্বঃ তৌ ভৃশদুঃখিতৌ 

মস্পর্শযমহং পৃত্রং তং সুনিং সহ ভার্য্যঝেতি নদীতীরএব ম্বতৎ 
খু্রং প্রতি পিত্বোরানযনীতিধানাৎ। তথাগতং বেতসগুটম্ এক 

সো পুত্রশ্চ একপুত্রস্তম্। একগ্রহনৎ পিত্রোরনন্য গতিকত্ব 
সুচনীর্থং। উপেভ্যসন্সিকৃষ্য অক্ঞাঁনতঃকরিভ্রান্তা| স্বচরিতং স্বকৃতং 

ভাঁভাঁং মাতাঁপিভৃত্যীম্। ক্রিষাগ্রহণাচ্চতুর্থা। শশতখন কথিতবান্ 
| ৭৭॥ তাঁবিতি। তৌ জীষা চ পতিশ্চ দম্পতী। রাজদন্তাদিযু জায। 
শব্দস্য দস্তাবোজজ্তাবশ্চ বিকল্পেন নিপাঁতিতঃ। দম্পভী জম্পতী জাঁষা- 
পতী ভার্ধযাপতী চ তাবিত্যমরঃ। বহু বিলপ্য ভুরি পরিদেবা । 

বিলাপঃ পরিদেবনমিতামরঃ | শিশোঃ উরন্তোবক্ষনঃ পঞ্চম্যান্তসিজ্। 
নিখাতং' শলাং শরং প্রহত্র' রাঁজ্ঞ! উদহারষতাঁম্ উদ্ধারষামীসতুবঃ 

নস শিশুঃ পরাসূর্গতপ্রাণোকভূৎ অথ বৃদ্ধঃ হস্ত'র্পিতৈনষনবারিতিরে 
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. শাপদানসা জলপুর্ববকত্বীত্তৈরেব ভুমিপতিং শশীপ ॥'৭৮ ॥ দিখটতি। 
হে রাজন্ তবানপ্যস্তো বনি অহমিব পুত্রশোকাৎ দিষ্টাস্তং ফাঁলী, 
সানং মরণমিতার্থঃ। দিস্টঃ কালে চ দৈকে.স্যাদিতি বিশ্বঃ। আপনাতি 
প্রাপ্স্ততি ইত্যুক্তবন্তম্ আক্রান্তঃ পাদাহতঃ পুর্ববং আক্রান্তপুর্করঃ সপ 
পেতি সমাঁসঃ। তত প্রথমমপক্ৃতমিভার্থঃ মুক্তবিষমপকারীৎ পশ্টাছুং, 
স্যষ্টবিষং ভূজঙ্গনিব স্থিতং তং বৃদ্ধং প্রতি প্রথসাপরাদ্ধঃ গ্রথমাপরাধী। 
কর্তৃরি ক্তঃ। ইদঞ্চ সহনেকারণমুক্তমূ। কোশলপতি: দশরণঃ শাদা, 
নাৎ পশ্চাদপ্যেনং খুনিং প্রেঁবাঁচ ॥ ৭৯ ॥ শপইতি। আগৃষ্টী ভনষান, 

নপদ্মশোভা যেন তক্সিন্নপুত্রকে মধি তগবতা পাঁতিতঃ। বজপ্রাযত্বাং: 
পাতিতইত্যুক্তম্। অযং পুত্রশৌকাঁৎ অিষর্থেতোবংরূপং শাঁপোপি 
সান্থগ্রহঃ বৃদ্ধকুমীরীবরন্যাষেনে্টীবাণ্ডেরস্তরীয়কত্ববৎ সোঁপক+রএব। 
নিগ্রহস্যাপান্ুগ্রাহকত্বম অর্থান্তরন্াীসেনহ কৃধামিতি। ইন্ষনৈঃ 
কাঁকেরিকঃ প্রজ্বলিতোজ্বসনোইগ্রিঃ কষ্যাঁৎ কর্ষণাহ্ণং ক্ষিতিং দহম্গপি 
বীজপ্ররোহাধীং বীজাঙ্কারাণাং জননীম্ উতৎ্পাদনক্ষমাং করোতি 1৮৭ 

ইথমিতি । ইখঙ্গতে প্রবৃত্ত সতি বন্থুধাথিপেন রীজ্ঞা গতদৃণঃ নিষ্ধ- 

রুণো হস্তত্বস্সিষ্কুপইত্যর্থঃ অতএব তব বধোবধাহ্ঃ অযং জনঃ | অধ- 

মিতি রাঁঞ্জো নির্যেগাদনখদরেণ স্বখতানিদেশিঃ কিং বিধ্তা্ ইতাতি- 

চিতঃ মযা কিংবিধেষমিতি বিজ্ঞাপিতইভার্থঃ  সুনিং সদার সতার্ধা 
পরাস্তুঙ্গতাস্ং পুত্রম অন্ুগন্তং মনোঁযস্য সোংন্থুগন্ত মনাঃ সন। তং 

কীম মনসৌরপীতি মকারলোপঃ ছুতীশনবতঃ সাগ্রীন এধান্ফাষ্ঠীনি 
যষাঁচে। ন চাত্রীতাঘাতদে'ধঃ অশ্থুষ্ঠীনাসমর্থনা বানগ্রস্থ্স্য জীর্যাতঃ। 

ভূখন্সিজলসংঘাতৈর্মরণং প্রবিধীষন্ঘইততাক্তে ॥ ৮১) প্রাণ্ডেভি। পরার 
সহথগঃ প্রাপ্তাচুচরে! রাজা স্পদাসা সুনেঃ শীসনং কাষ্টনন্তরণরূপং প্রাক 

একোপি সম্পৃতি প্রা্তানুচরত্বাৎ সচ্পীদা, পাতকেন মুনিবধরূপেণ 

বি্ুগ্তধৃ্িঃ নষ্টোৎসাহঃ সন্ অন্তর্ি বিষউটপদমন্তর্লরন্থানম্ আআবিনাশ- 

হেতু শীপম্ অস্বরাশিরৌর্ব্ং হ্বলনং বভ্ভবীনলমিহ | ওত বাড়বে" 

বড়বানলইত্যমরঃ | দধৎ ধৃতবান্, মন্ নিরৃত্তঃ বনাদিতি শেষ ॥৮২| 

ইতি প্রীমহোপাধ্যায়কোলশলচামলিনখথস্থরিবিরভিতাষীং 

“০৮,” রঘুষংশব্যাখ্যাঁঘাং সঞ্জীবনী সঙ্গাখ্যাষাঁং নহাদঃ লর্গঃ | : 



দশমঃ সর্গঃ! 

আশতসে নিত/সানন্দং রাঁমনাকথাস্ততম্.। 
সন্ভিঃ স্বশ্রবণৈর্নিভ্যং পেযং পাঁপং প্রণোদিতুম্.॥ 

পুথিবীমিতি । পৃথিবীং শাসতঃ পালফতঃ পাকশীলনতেজসঃ 

ক্দ্বর্চনঃ অন্ুনর্ধের্মহাসম্দ্ধেস্তসা দশরথন্য কিঞিদুনম্. ঈবক্ন।নং 
[রদ বহ্সরাণাম্। স্যাদতৌ বৎসরে শরদিতাযমরঃ। অযুতং দশপহঅং 

[যৌ। একদশশতসহআগাযুতং নিযুতং তথ। প্রযুতম্। কোার্কদঞ্চ পম্মং 

হানাৎ স্থানং.দশগুণং সাদিত্যার্য্য তউঃ | ইদঞ্চ মুনিশাপাৎ পরহবেদি- 
চব্যংনতু জননাৎ। ষষ্টিবর্ষসহঅইণি জীতসা মম কৌশিক । ছুঃখেনোৎ- 

সাদিত শ্চাষং ন রামং নেতুমস্থমীতিরাঁম।য়ণ বিরৌধাৎ নাপাভিষেকাঁৎ, 

শরৎ তন্যাঁপি সমাঞ্থিনীতমথ বর্মহরং কুম।রমীদিশা রক্ষণবিধৌ বিখি-. 
বৎ প্রজানামিতি কৌমারানুন্ঠিতত্ববতিধানীৎ সএব বিরোধইতি ॥১॥ 

নচেতি। স দশরথঃ পুর্বেষীৎ পিতৃণাম্ ঞরণনির্মেক্ষসাধনম্ এষ বা 

সনৃণে! যঃ পুত্রীতি আলতেঃ পিতৃণাম্থণবিমুক্কিকীরণৎ নদ্যঃ শৌকএব 
তমঃ তদপহন্তভীতি শে?কতমোপহম্। অব্রাঁতষঙ্করইতিবছুপপদেপি তদন্ত- 

বিধিমাত্রিতা অপের্রেশতমসোরিতি ভগ্রত্যবঃ | স্ভীতিধাঁনং স্গৃতাখ্যং 

জ্যোতির্দোপলেভে ন প্রাপ চ॥ ২॥ অতিষ্ঠদিতি | প্রতাষৎ হেতুমপে- 

ক্ষতেইতি গ্রত্যযপেক্ষা! সন্ততির্যসা স তথোক্তঃ । প্রভ্যষোইধীনশ প- 

থজ্জানবিশ্বীসহেন্ছুত্বিত্যঘরঃ। স নৃপো মন্তাঁৎ প্রাক মন্থুনীৎ পুর্ববমনভি- 
ব্ক্ত। অনৃষ্ট। রুস্সোৎপত্তির্বসা সৌবর্ণবইব চিরম্ অতিষ্ঠৎ। সামগ্র্যতা- 

বাঁছ্থিলস্বে। নন্ভু বন্ধ্যত্বাদিতি ভাবঃ॥ ৩॥ বধ্যশৃঙ্গেতি। খধাশৃঙ্গাদষ 
ফযাশৃজোনা্দ কস্চিৃষিঃ তদাদঘঃ খতুম্থতৌ বা বজন্তীতি খত্িজ$ যী- 

জিকাঃ।.ফ্াত্িপ্দধূগিতাদিন! কিবস্তে। নিপাতঃ। জিতাত্মীচন। কিতা 
স্ঃকরণাঃ সন্তঃ সন্তান কাজ্কিণঃ গুক্রার্থিনস্তসা দশরথস্স পুত্রীঝাঁং পুজ- 

নিষিভাম্।.গুত্রাচ্ছচ'ইতি-ক্ছগ্রতাঘত। ইঞ্টিং যাগ্রমরেতিরে প্রচক্রমিরে 



১৫৬ সপ্জীবনী টাকা। (৯৯ সর্ম; 

৪1 তশ্িঙ্সিতি।' তন্মিন্বসরে পুত্রকামে্ি্ররৃত্তিসময়ে দেবাঃ গুন 
স্তাস্য গোত্রাপত্যং পুমীন্ পৌলস্তা রাঁবণঃ তেনোপপ্ল,তাঃ পীড়িত; 
সন্তে। নিদাঘার্তাঃ বন্মাতুরাঃ অন্ধনং গচ্ছন্তীতাধ্বগ।ঃ পাস্থাঃ। অন্তাতান্তা. 
ধদুরপারসর্ধানন্তেষু ভইতি ভপ্রতাযঃ। চ্ছাযাপ্রধানং বৃক্ষং চ্ছা যাবৃকষ- 
মিব। শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসও। হরিং বিষ 'মতিজখ,ঃ ॥ €| 

তইতি তে দেবাশ্টোদন্ন্তং সমুদ্র উদ্বা ুদর্ধৌ চেতিনিপাততঃ। 
প্রাপুঃ আদিপুরুষোবিষ্ণশ্চ বুরুধে যোগনিদ্রাং জহীবিত্যর্থঃ। গমন, 

প্রতিবোধযোরবিলঙ্বাথো চকারৌ। তথাহি অব্যাক্ষেপো গমাস্যাব্য।, 
সঙ্গঃ অবিলম্বইতি যাবৎ ভবিষ্যন্তাঃ কার্যাদিদ্বের্লক্ষণং লিঙ্গং হি। 
উক্তঞ্চ অনন্যপরতা চাস্ড কার্যযপিদ্ধেন্ত লক্ষণমিতি ॥ ৬ ॥ ভোগীতি। 
দ্যৌরোকো যেষাঁং তে দিবৌকসোদেবাঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। যদ 
দিবশক্দোইদন্তোপ্যন্তি তথাচ বুদ্ধচ্রতে ন শোৌততে তেন হি নে! 
বিনা পুরং মরুত্বতা বৃবধে যথা দিবমিতি। তত্র দিবু ক্রীড়াদাবিতি, 
ধাঁতোরিগুপধেতি কঃ দিবমোকো যেষাঁমিতি বিগ্রহঃ। ভোথিনঃ 
শেষস্য তোগঃ শরীরম্। তোগঃ জুখে স্ত্রাদিভৃতাবহেশ্চ ফণকাযযো- 
রিত্যমরঃ| সএবাঁসনং সিংহাসনং তত্রাসীনমুপবিষউম্। আঁসেঃ শীনচ্ 
ইদাসইতীকাঁরাদেশঃ। তশ্য ভোগিনঃ ফণামগুলে যে উদর্টিষঃ মণযঃ 
তৈঃ দ্যোতিতবিগ্রহম্ তং বিষ্ঞং দদৃশ্ডঃ॥ ৭॥ শ্রিষইতি। কীদৃশং 
বিষ্ক,ং পম্মে নিষগযোঃ উপবিষ্টীযাঃ শ্রিষঃ ক্ষৌমান্তরিতা ছুকুলবয- 
বহিতা মেখলা যস্য তস্মিন্ আস্তীর্ণো করপল্পবৌ যন্মিন। বিশেষণ 
যেনীপি চরণযোঃ সৌকৃমার্য্যাৎ কটিমেখলাম্পর্শাসহত্বং সথচ্যতে। তন্মি 
্নঙ্কে নিক্ষিপ্তৌ চরণৌ যেন তম্॥ ৮ ॥ প্রবুদ্ধেতি। পুনঃ কীদৃশঃ প্রবুদ্ধে 
বিকমিতে পুগুরীকে ইবাক্ষিণী যস্য তং দিবসে তু পুগুরীকমেবাক্ষি 

যস্যেতি বিগ্রহঃ কালাতপনিভমংশুকং যস্ত তং পীতাত্বরধরণিতার্থঃ 

বৃবঙপতধৃ।তঃ নষ্টৌোৎসাৎ শুকমিতার্থঃ ।'নিভোব্যাজদদৃক্ষযৌরিতি বিশ্ব 
উপ রশাশিরোষাং তে প্রারস্তা যৌগিনঃ তেষাং জুখদর্শনম্। 

টি টিটটক্মাম্রঃ। দখৎ ধৃতনিং শারদং শরৎসন্বন্িনং দিবসমিব স্থি 

ইউ, ৯ »হাপাধ্যারকংবিধগ্তযাস্থসিপ্রক্রিতং শ্রীবৎস 
সি ৯৮৮ শধযাধকযাঃ বিভ্রমদর্পণং কৌন্তুতইতি আখ্যা বন্ত 



নিভ্রাগজ, পিন বাছতিরিক্ডি:। বিটন্পাকারৈঃ 'শাখাকারৈ দিবাতিরগ- 
ভুষিটতঞ্বাহন্চিকূপলক্ষিতব্তএব 'অপাৎ 'দ্ষবীনাং মধ্যে আধিভু 
তখপরং ছিত্বীঘং্পারিজাতমিক স্থিগ্তং-$১১॥ দৈভোতি । দৈত্যন্্ীগণ্ড- 
দেখানাম্ জগ্মযাজদাগওক্থলীনাং যো মর্গরাগঃ তং বিলুষ্পন্তি হরস্তীতি 
মদরাশবিলেধপিনহ' ভৈগ্চেতনাবন্তিঃ সজীবৈহ্েেতিতিঃ -স্ুদর্শনী দিতি 
শত্ত্ৈঃ।- রবেররিিস্চ- শত বন্ধিত্বাল চ হেতয ইত্যমরঃ। উদীরিত- 
জযক্ষরংনজযশব্দমুদেবধযন্তীতিঃ মুর্তিমতীতিঃ অক্ত্রদেবতাভিরপাসামাঁ- 
নমিজার্থ৪॥ ১২1 'মুক্তেতি। নুক্তো ভগবৎলন্গিধানাৎ তাক্তঃ শেষেণ, 
সহ বিরোধঃ সহজমপি বৈরং যেন তেন .কুলিশতব্রণ। অমৃতাহরণফণলে 
ইন্জযুদ্ধে বে বজুপ্রহারাস্তএব লক্ষ্মীণি ব্য স তেন প্রবন্থঃ অ$লির্ষেন 
তেন প্রাঞ্জলিন। প্রবন্ধাঞলিনেতার্থঃ 'বিনীতেনাস্থদ্ধতেন গরুত্মত1 উঈ 

স্থিতম্' উপাসিতম্।' 'পুরা ' কিল তেন বিষ্না প্রাঞ্জলিপ্রীর্থিতেন 
হৃহিতুণ্ড পকেশ্যাঃ পত্যুঃ কস্যচিৎ সর্পন্য গরড়ীদতযদানে কুতে শ্বধিপ- .. 

৬৬ উনি ংআাদাখলা উরস 

ক্ষরক্ষপক্ষুতিতং পক্ষিরাজং অন্বোঢ়াহং ত্বত্ত বলাঢাইতিগর্বিতং শ্বধান .. 
মতজ্জনীতারেণৈব -ভগবান্ বিনিনাষেতি'মহাঁতীরতীষাং কথাং স্চষতি' 

বিনীতেনেত্যনেন 1 ১৩॥ যোৌশেতি। যৌগে। মনসোবিষযান্তরব্যাবৃত্তিঃ 
তঙ্ত্রুপ। য1 নিদ্র। ত্য অস্তে অবমণনে বিষদৈঃ প্রসন্ৈঃ পাবনৈঃ শোৌধনৈঃ 
অবলেশকনৈঃ, জুখ শষনং পৃচ্ছন্তীভি সৌখশাযনিঝাঃ তান্।” পৃচ্ছতো 
সুস্সাতাদিত্য ইত্যুপনংখটানাউক্ প্রত্যযঃ |. ভূথাদীনৃষীনসথগৃহত্তম্ 1১৪1 
প্রথিপত্যেতি। অথ দর্শনানন্তরং রাঃ স্রদ্বিষীমস্থুরীণাধ শমহিত্রে 
বিনাশকার তন্মৈ বিষ্ণবে প্রণিপত্য স্তত্যৎ স্তোত্রাহম্। এতিস্ত' স্বাশ্দ- 
জুষঃক্ষ্যপ্-ইতি ক্যপৃপ্রতযয়ঃ। বাক্চ মনশ্চপ্মাতুনসে । অচতুরে ত্যচ্ গর 
অধান্তোনিপাতঃ ।-তযোর্ষোচরোবিষযে! নন ভবতীত্যবাতনস গোচরভ্তম্ং 

এনং বিষ, তুষ্ট বু ১৫ 4. নমইতি।. পুর্ববমীদো বিশ্বস্ত বিশ্বঅব্ী। 
তদস্থ 'নর্গাদন্তরৎ..বিশ্বখ'. বিজতে 'ঝথ বিশ্বধ্য সংহত্রে এবং অধ বহি 
স্থিতিতহায়কতৃতিড-স্থিত-আসা-ত্বরূপৎ বসঃ ন্যৈ ব্রক্মবিষ্নৃহরণত্মানে। 
তুভাংসনাম$৬4 প্র কুটচ্ছদা,কৃরং ত্ৈরগযসিভযাগাক্ষেী পাঁধিকমি-: 

তাহ রতানরা ভী+পাকরবংমধুরৈকঃলং দিবি ভব/ছিবাং-খষঃনর্ষো- 
। 82102 রা ৫৮৭ 

এল কপি 



. দকং ' দেশে দেশে: উধরাদিদেশে অন্যান্ রষীন্ রলান্তরাঁণি লবণা. 
দীনি ষথ! অশ্সুতে  প্রাপ্পোতি এবমবিক্রিযোনির্বিকারঃ একরূপ ইত্যর্থ 
বং গুণেষু সত্বাদিযু অবস্থাঃ অইূত্বাদিরূপা অশ্ন,ষে | ১৭ | অমেযইডি। 
হে দের ত্বমমেযৌলোকৈরিযত্তয! ন পরিচ্ছেদাঃ মিতলোকঃ পরিছি- 

্নললোকঃ অনর্থা নিষ্পৃহঃ। আবহভীতি আবহঃ | পচাদ্যচ্। শ্রার্ঘ- 
নানাম্ আবহঃ কামদঃ। অজিতঃ অন্যৈর্ন জিতঃ। িষঃ,জযিশীল:। 
অত্যন্তমব্যক্তঃ অতিসুক্ষেরূপঃ ব্যক্তস্য স্থলস্য কারণম্॥ ১৮ ॥ হৃদয়েতি 

হে দেব ত্বাং হৃদযন্থং সর্ববান্তর্যামিতযা নিত্যমন্সিহিতং তথাপানাসনসম 
অগম্যরূপত্বাঁৎ বিগ্রকৃগ্চ বিদছুঃ তথা অকামং ন কীমোইভিলাযোধদ্য 
তং পরিদূর্ণতবানিংস্পৃহত্বাচ্চ নিষ্কামং তথাপি তপস্থিনং প্রশস্ততপো- 
যুক্তং বিছুঃ.যোনিক্কীমঃ স কথং তপঃ কুরুতইতি বিরোধঃ পরিহারন্ত 

খবিরূপেণ ছুত্তরং তপস্তপ্যতে । দয়ান্গুং পরছুঃখপ্রহরণপরং তথা- 

পানঘস্পৃটং নিত্যানন্দস্বরূপত্থাদছুঃখিনং বিছুঃ। অযং ছুরিতছুঃখ-। 
যোরিতি বিশ্বাঃ। দযালুরহ্ঃখী চেতি বিরোধঃ। ঈ্যা ঘৃণী ত্বস- 
স্কইঃ ক্রোধনোনিত্যশক্কিতঃ । পরতাঁগ্যোৌপজীবী চ ষড্ডেতে নিতা 

দুঃখিতাইতি মহাতারতে। পুরীণমনাদিমজরং। নির্ব্িকারত্বা দক্ষ 

_ বিছ্ুঃ চিরন্তনং ন জীর্য্যতইতি বিরোধালক্কারঃ। উত্ত্চ আতাসছে 

বরোধস্য বিরোধালম্কৃতির্দতেতি। বিরৌধেন চাঁলৌকিক মহিমন্বং 

বাজাতে ॥ ১৯ ॥ সর্বাজ্ঞইতি। ত্বং সর্বাং জানাতীতি সর্বজ্ঞঃ। ই. 

পধেতি কপ্রতাযঃ | অবিজ্ঞাতে| ন কেনাপি বিজ্ঞাতইত্যর্থঃ। ত্বং 

সর্বস্য ঘোনিঃ কারণং ত্বমীক্সনএ বতবতীতাত্মতভূঃ ন তে কিঞিঃৎ কারণ 

মস্তীতার্থঃ। ত্বং সর্ধান্য গ্রভুঃ ত্বমনীশঃ তমেকঃ সর্বরূপতাক, তুমেকঃ 

সর্বাক্মনা বর্তসে ॥ ২*॥ সঞ্টেতি। হে দেব ত্বাং সগ্তুতিঃ মামতিঃ রখ 

রাদিভিরূপগীতম্। তদ্ধিতা্ধেত্যত্তরপদমমীসঃ। সপ্তীনীমর্ণবীনাং জলং 
মপ্তীর্ণবজলং পুর্বববৎনমীসঃ | তত্র শেতে যঃ স সপ্তীর্ঘবজলেশযঃ তম্। 

টশযবাসবাদিশ্বকালদিতালুক্। সপ্ার্িমুখেং বন্ত তম্। অগনিমুখ 1, 
টু 

) রা 

বৈ দেবা ইতি শ্রুতেঃ। লগীনাঁং লোকানাং ভূভূবঃ স্বরাদীনাম্ 
, একসংশ্রযম্ এবংভূতমাচধ্যুঃ ॥ ২১॥ চতুর্রিতি। চতুর্াং রণ 

. কামমোক্ষাগাৎ বর্গঃ চতুবর্গঃ। অিবর্গেনঃ ধর্মাকা দা খৈশ্চতরবগঠ অদক্ষ 

। 
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কৈরিতামর$।.. তৎকলরূং যত জ্ঞানং চত্বারি যুগানি কৃতব্রেতাদীনিঃ 
ধান তাঁঃ চতুষুপ্পাঃ কালাবস্থাঃ কালপরিমীণং চত্বারোবর্ণাঃ প্রকৃভীঃ 
উচান্তে বশ্মিশ্গিতি চতুর্বর্পমযঃ চাতুরব্্য গ্রচুরইত্যর্থঃ। তত্প্রকৃতবচনে 
মবট। তদ্ধিতার্থেতি তদ্ধিতার্থে বিষযে . ভৎপুরুষং। স লোকঃ. 
ইত্যেবংরূপৎং সর্ববং চতুমুখাৎ চতুমুখিকপিণঃ ত্বত্তঃ জাতমিতি শেষঃ | 
ইদ্দং সর্ববমহ্জত যদ্দিদং কিঞিঃদিতিশ্রুতেঃ ॥ ২২৪॥ অত্যাসেতি |» 

অভ্যাসেন নিগৃহীতং বিষযান্তরেত্যো নিবর্তিতং তেন মনসা যৌগিনে! 
হৃদযাশ্রযং হৃৎপদ্মস্থং জ্যোৌতির্্মযং ত্বাং বিমুক্তযে মোক্ষার্থং বিচিন্বা্তি 

অন্ঠি্বন্তিধ্যা যস্তীত্যর্থঃ॥২৩| অ্চ্যেতি । ন জাযতইতাজঃ। অগ্যেত্ষপি 
দশাতইতি ভপ্রতাষঃ ; তম্যাজন্য জন্মশুন্যযম্মাপি জন্ম গৃঙ্কৃতঃ মৎস্য |- 
দিজূপেণ জাষমানশ্য নিরীহগ্ঠ চেষ্টারহিতন্যাঁপি হতদ্বিষঃ শত্রঘতিনঃ 
জাগরূকম্ঠসর্ধ্বনাক্ষিতয| নিতাপ্ররুদ্ধন্তাঁপি ম্বপতো যোগনিদ্রামন্তু- 
ভবতঃ ইথংবিরুদ্ধচেষ্টশ্য তব যাঁথার্থ্যং কো! বেদ বেত্তি। বিদোলটো- 
বেতিণলাদেশঃ ॥ ২৪ ॥ শব্দীদীনিতি। শব্দীদীন্ বিষযান্ ভৌক্ত,ং 
নরনারাষ্ণণদ্দিরপেণ ছুশ্চরৎ তপশ্চরিতুৎ তথা টদতামর্দনেন প্রজাঃ . 
পাতুম্ ওদাসীন্যেন তাটস্থ্েন বর্তিতুঞ্চঃ পর্যাণ্ড সমর্থোংমি। ভোগ- 
তপসেও পাঁলনৌদাসীন্যযোশ্চ পরস্পরবিরুদ্ধযোরাঁচরণে ত্বদন্যঃ কঃ 
সমর্থ ইতার্থঃ ॥২৫॥ বনুধেতি। আগমৈম্ত্রফীনাজ্থাদিতিরদর্শ নৈ- 

বন্ধ! ভিন্না অপি পিদ্ধিহেতবঃ পুরুষার্থবাঁধকাঃ পস্থান উপাযাও 
জীক্কুবা ইমে জান্কবীযাও গাঙ্গাঃ। বৃদ্ধাচ্ছইতি হ্ঘপ্রত্যযঃ। ওঘাঃ 
প্রবাহণঃ তেপ্যাগমৈঃ আগতিভিবনুধ1 ভিন্ন সিদ্ধিহেতবশ্চ অর্ণৰ ইবদ্ব- 

য্যেব1নপতন্তি প্রবিশস্তি যেন কেনাঁপি রূপেণ ত্বামেবোপযান্তীত্যর্৫থঃ। 
বথাহুরাঁচার্য্যাঃ কিং বছুন| কারবোঁপি বিশ্বকর্টেত্যুপাসতে ॥২৬॥ 
ত্বধীতি। স্বযোবেশিতং নিবেশিতং চিত্তং ধৈস্তেষা তৃতযৎ সমর্পিতানি 
কর্্মাণি বৈস্ভেষাম্ মন্মন! তব মন্তক্তে! মদ্যাজী মাঁং নমস্কুরু । মাঁমেট- 
সি কৌন্তেখ প্রতিজানে  প্রিযোধ্সি মে ইতি তগবদ্ধচনাৎ | বীতর। 
গীনাং -বিরক্ঞানাদ্ অতুযঃস্ন্িরৃত্তষে অপুনরাবৃত্ধষে মোক্ষাষেতার্থ 
তমেব গতিঃ সাধনম্ তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যিঃ পদ্থ! বিদ্যতে 
উবনীষেতি. শুতেরিতার্থঃ॥২৭॥ প্রত্যক্ষইতি.। প্রতাক্ষঃ প্রত প্রক্ষ- 



1 বি, হি ডি ত্র ৫ রি 2 ূ 

তত ১ নি, নি ২7 এস? ॥ ৯. জিত বি ও রা 
রর (০১8 25 ধান ৯ 0. "ফা 7 ঘ ০ ঠা ৫ 4 

ৎ ৮৮১৯ ৮ 2 দ $ 18. ্ রি ৰা আউক্কা :. | | 2০ « এ নিহ 2, । রি প্ ৭ না 
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॥ 

এ মারগম্যোহপি: তব। 'মহা[দিং) পৃথিবা দির্দাহিঘা *হর্াদশরিছেদঃ। 
ইজ, নারধ্ার়্াঃ 'আগুবাখেদ: যতো! বা ইমানীভানিং. রগতিও. অর, 

মাদং-ক্ষিত্যাদিকং সকভৃকিং' কার্যাত্বারঘটবদিত্যবদি তাঁভ্যাঁং লাধাং 
গমাং ত্বাং প্রতি ক! কথ।: প্রত্যক্ষমপি ত্বৎকুতং জগদপরিচ্ছেদাং তৎ.. 
কারথবপ্রত্যক্ষতূম্অপরিচ্ছেদ/ ইতি কিমু বক্তব্যমিতার্থঃ 8২৮ ॥ ফেবল- 
নিতি। 'ম্মরণেন কেবজং কৃৎ্সম। কেবলঃকুৎনএকস্চেতি ' শান্বতঃ। 

গুরুষং ন্র্ভীরং জনং পুনাঁসি যতোধষদিতার্থঃ অনেনৈর স্মৃতি,কার্যেদৈর ৰ 
ত্বষি তুদ্ধিষষে যাঁঃ অবশিষ্টাঃ বৃত্তযো। দর্শনম্পর্শনাদবে| বাশপা রাস্ত। 
নিবেদিতফলাঃ জ্ঞাপিতকার্ধ্য|ঃ তব স্মরণস্যৈব এতৎ ফলং দর্শনীদীনাসত 

'কিযঙ্গিতি নীবধারযামঃ ইতিতাঁবং ॥২৯॥ উদধেরিতি | উদধেঃ বত্বানীব 
বিবস্থতত্তেজীংলীব ছুরণি অবাত্মনসগোচরীণি তে চারিতানি স্তিভো। 
ব্যতিরিচান্তে নিঃশেষং স্তোতুং ন শক্যন্তইভার্থঃ ॥ ৩০ ॥ অন 
বাগুমিতি। অনরাগুমপ্রীপ্তম্ অবাগ্ুব্াং তে তব কিঞ্চন কিঞ্চিদপি 
ন বিদ্যতে নিত্যপরিপুর্ণত্বাদিতি ভাবঃ। তর্হি কিংনিবন্ধানে জন্ম কর্ণণী 
তত্রাহ লৌকেতি। 'একঃ লোকান্থুগ্রহ এব তে অন্মকণ্মণোহেতুঃ পরম" 

: কারুণিকমা তে পরার্ঘৈব প্রবৃত্তির্ন স্বার্ধেতার্থঃ॥ ৩১ ॥ মহিমানমিতি। 

তব মহিমানমুতকীর্ত বচঃ মংতযতে ইতি যৎ তৎ বচঃনংহরণং শ্রমে 

বাখ্যাপারশ্রান্তা! অশক্ত্য কাতন্সেন বক্ত,মশক্যত্বাদ্ধা গুণীনা শিযৃত্। 
এভা বন্মাত্রতযা ন তেষামানন্তাদিতি ভাঁবঃ ॥ ৩২॥ ইভীতি ৷ ইত্বিতো 
রাঃ তম্ .অধোভূতমক্ষজমিক্দ্রিষজং জ্বানং বন্মিংস্তমধোক্ষজং বিষ্তং 
প্রাদযাঁমাসুঃ প্রসন্নং চক্রুঃ হি যন্মীৎ পরমেষ্টিনঃ সর্ধ্বোত্তমস্য তা 

দেবদ্য সা দেবৈঃ কৃত! ভূতার্থব্যৃহৃতিঃ ভূতস্য সত্যপ্যার্থস্য ব্যাহতি- 
রূক্তিঃ যুক্তে স্বাঁদারুতে ভূতামিতামরঃ। ন স্ততি নঁ প্রশংনামাত্রম্। 

মহাস্তোহি যথাকথঞ্চিল্ন স্থুলভাইিতিতাঁবঃ | . পরমেস্থানে তিষ্ঠতীতি 

পরমে্ঠী পরমে কিতিদিত্যুণীদিস্থত্রেন তিষ্ঠতেরিনিং তৎপুরুষে কৃতি 
 বছলমিতি সগ্ডম্য! অলক স্থা স্থিন, ্ থধমিতিনরক্বাৎ বম $.৩৩। 

তন্মাইতি | সুরা দেবাঃ কুশলন্য নংপ্রশ্রেন বাঞ্চিত], (প্রকটীকৃত। 

 শ্রীতির্ধদা তন্মৈ ক্রি প্রনাদা যেত |: অন্যাবথা অমবসরবিজঞপ্তিমু 
.খরাঁণাদিধ 'নিষ্ষলা। মাংদিতি তাবঃ।, তন্মৈ বিবে: 'অগ্রলষে প্রা 



এ 
চিনির নী সী 'ভৌঁ:রাক্ষরঃ বো দিসি নং 
আঁচখ্ুঃ কৰিতবন্তঃ ॥ ৩৪ |: অথেভি।' অথ :বেলীষাম্. 'অন্ষিকূলে 'সমা- 
নঙ্গানং সন্পিকূষ্টীনাং শৈলানাং রন্ষেযু গহরেষু অন্ুনীদিন! প্রতিধ- 
নিমভা স্বরণ ' পরিভূতার্ণব্ধনি তিরস্কৃতসমুক্রযোৌষঃ ভগবান্' উবাচ 
॥ ৩৫7 পুরাঁণমোতি। পুরাঁণস্য চিরন্তনসা কবেস্তস্ত ভগঘতো বর্ণ- 
স্ানেধূরঃকণ্ঠাদিযু সমীরিত1' সমাগুচ্চারিত অতএব কৃতঃ সম্পাদিতঃ 
সংক্কারঃ ' সাধুত্বল্পষ্টতাদিপ্রষত্ধো বস্তাঃ' সা ভারতী 'বাঁণীচ্রিতর্থা 
কৃভার্থা 'বভূবৈব। এবকারস্তুস্ভাবনীবিপরীতভীবনাবুদাসার্ঘ*1-৩৬ ॥ 
বতাবিতি | বিতোঁর্বিষ্ঞোর্বদনাঁছ্দ্গতা নিঃহতা লদশনজেযাতল!দস্তু- 
কাস্তিসহিতা ইদঞ্চ বিশেষণ ধাবল্যাতিশবার্ঘম্ অতএব সা ভারতী 
চরণবদজ্ঞে নির্ধাতা চাঁসৌ শেষ! চ নির্যাতশেষ! 'নিঃস্যভাবশিষ্টেত) ঘর । 
স্ত্রিযাঃ পুংবদিত্যন্বর্ত্য পুংবৎ কর্মধারযেতি পুংবন্ডাবঃ 1 ঢিাতশ- 
কল্য য। নির্যাত1 সাবশেষ! স! গঙ্গেবেতি সামানাধিকরণ্য নির্ববহঃ 

নির্ষাভাষীঃ শেষেতি বিগ্রহে পুং্ৰন্ভীবোছুর্ঘটএব | উদ্ধা প্ররর্তিনী উর্ধা- 

বাহিনী গঙ্গেব বভাবিতুাতপ্রেক্ষা ॥৩৭॥ যদ্গাহ : তগবান্.তদীহ. 
জাঁইতি । হে দেবাঃ বে! যুষ্মীকম্ অন্ৃতাবপরাক্কমৌ, মহিমপুকুব- 
কারো রক্ষস] রাঁবণেন অঙ্গিনাং শরীরিণ।ং প্রথমমধ্যমৌ ভতৌ গুগে। 
নত্বরজনী তমসেব তমোগুণেনেৰ আক্রান্ত জাঁনে ৮. বাঁকার্থঃ কর্ম 
॥ ৩৮ ॥ বিদিতমিতি,। কিঞ্চ অকামেন অনিজ্ছয়! উপনতেন ' প্রমাঁদা- 

দাগতেন এনসা পাঁপেন মীধে!ঃ সঞ্জনস্য: হৃদযনমিব তেন, রক্ষল। 

তপ্যমানৎ সন্তপামীনমূ। তপেতৌবাদিকাৎ কর্মণি শানচ্।,ভূবনত্রবং 

মে বিদিতং মব। জ্ঞাতইত্যর্থঃ। গতিবুদ্ধীত্যাঙ্গিন] বর্তমানে -ক্তঃ ভ্তুস্য 
চবর্ত মানইতি ষষ্ঠী ॥ ৩৯।॥ কার্যেশ্িতি। কি এককার্য্যত্বীদাবযোঃ 
এককার্য্যকত্বীদ্ধেতৌঃ কার্ষেষু কর্তৃব্যার্থেষু বিষষেমু, ব্িণেজএ। অভ্র 
ইদং কুর্ব্িতি প্রার্থনীযে নাশ্মি তথ! হি বাঁতঃ স্যমেবণপ্সেঃ সারর্থাঃ 
সাহাষাৎ প্রাতিপদ্যতে , প্রার্পীতি নতু বহিপ্রীর্থনবা ইরতারাক কাক . 
প্রেন্ষবভাঁৎ স্বার্থেষু স্ততএব. প্রবুতি* নতু :পপ্রী্থনষ। স্বাথশ্চায়ং 
মমাপীত্যর্থঃ:) ৪০ ॥,পুর/কিল ভিপুরারিপ্রীগরীবণন্ষপিরাৎসি, চ্ছিন্দাত! 
দশকগ্ধরেণ' বন্দশমৎ: শিরেবশেধিতং :তক্সন্ছচাসিক্যাহ'ক্যেতি | 
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: স্বাসিধ্ারয!-শ্বধকাধারযাপরিয়তো হচ্ছঙ্গ ইঃ দশদী হুর্ঘা মে. 
 চক্ষব্য কামং পরমা পে লগা ংশঃ প্রাপ্রাভাইর তেন বক্ষ! স্থাপি. 

ত%। বর্রদখ তমহংহনিষ্যা মীত্যর্থঃ.| 81 ভর্ষি কিং প্রাগুপেক্ষিতমত. 
আহ অষ্টুরিতি।. কিন্ত অষট-্র্ধণে! বরাতিযর্গাৎ বরদানাস্কেতোঃ ময় 

ভ্দ/ ছ্রাত্মনে] রিপোঃ বাবসা, অত্যারূঢ়মত্যারোহণমতিরৃদ্ধিরিতার্থঃ। 
নগুধ্যোকে :ভাবে-ক্ঃ তৌগিনঃ সর্পস্যাত্যারং, চম্দনেনেৰ সোম্। 
চন্দনন্যাপি তথ! সহনং: অষ্টনির্যতেরিতি দ্র্টব্যম্॥ ৪২॥ সম্প্রতি 

ব্রস্বরপমীহ ধাতীরমিতি ॥ যু বাক্ষদন্তপন1 প্রীতং . সন্তষউং ধাতারং 
্রন্ধাণং মর্ত্যেযু বিষষে আস্থাপরাত্,খং আঁদরবিমুখঃ সন্ মর্ত্যাননাদৃ- ৃ 
ত্যেত্যর্থ দৈরাদ্টবিধাৎ মর্গাৎ দৈবস্থষ্টেরবধাত্বং যযাঁচে হি ॥ ৪৩ 
তরি ক| গতিরিত্যাশঙ্কা মন্তৃধ্যাবতারেণ হনিষ্যামীত্যাহ সৌঁইহমিতি। 
যোংহং দশরথন্য অপত্যং পুমান্ দাশরথিঃ। অত ইজ্ইতি ইজ্প্রতাষঃ। 
রাঁমে..ভুত্বা তীক্ষৈণঃ শরৈঃ ত্য বাবসা শিরাঁংসোব কমলানি তেষামু- 
চ্চষং রাশিং. রণভূমের্ালিক্ষমং পুজার করিধামি। পুষ্পবিষদ| হি 
পুজেতি ভাবঃ'॥ ৪৪ ॥ অচিরাদিতি। হে দেবাঃ যন্তির্যাজ্দিকৈঃ 
বিধিবৎ কল্পিতমুপহৃতং ভাগং হবির্ভাগং মায়াবিভিঃ মাষা- 
বন্ডিঃ।: অন্মীযামেধাঅজো! বিনিরিতি বিনিপ্রতাযঃ | নিশাচর: 
রক্ষোভিরনীলীঢ়মনাস্বাদিতং যথ! তথ| অচিরাৎ পুনরাঁদাম্তধে গ্র- 
হীষাঞ্থে ॥ ৪৫ ॥. বৈমানিকাইতি। মরূতাং দেবানাং পথি বোন্সি 
বৈমানিকাঃ বিমানৈশ্টরম্তীতি। - চরতীতি ঠক্প্রতাষঃ। মেঘাঁবরণতৎ 
পরাঃ . রাঁবণতযাদ্মেঘেঘস্তর্ধানতৎপরাঃ পুণ্যকৃতঃ স্থুকৃতিনঃ পুষ্প- 
কাঁলোরেন, যদৃচ্ছষ! রাবণরিমানদর্শনেন যঃ সংক্ষোভঃ তযচকিতং 
তং তাজন্তসংক্ষোতোতষচকিতমাতি .শব্দীর্ণবঃ | ৪৬ ॥ মোক্ষা্ধেইতি। 
হে.'দেষাঃ ঘ্ষং শাপেন নলকুবরশীপেন যন্ত্রিতাঃ প্রতিবন্ধী. পৌলস্তাম্য 
রাবগন্ত বলাৎকারেখ যে কচগ্রহীঃ কেশা কর্ষান্তৈরদ্বষিভীনস্থাপহভান্ 
স্বন্দীদুং-বৃতব্ব্গাঙ্গনানাং বেণীবন্ধান্. মোক্ষার্ধে। পুরা কিল নগকুব- 
রেস আক্মানম্.অতিপরন্তা রস্তায়], বলাৎকারেণ সস্ভোগাৎ কদ্ধেন রা 

হস বাত. জবীং বল দ্গ্রহণে সুর্ধা তে শতধা ভবিষ্যতীতি 
| জরডীনািপ ফধ। | ৪৭. রাবেতি। মং কৃষেণো বিঃ .মএবঃ মেঘ? 
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নীলমেঘস্চ " বিশ্রাবনোপত্যৎ ; পুমানিতি | বিশ্রাহে' রীবণ |“ বিশ্রাষ১ত 
শ্কাৎ শিধাদিতণদণি বিশ্রবসো বিশ্রবণরবণাধিত্যন্ত্ণণস্থত্রেণঃ বিশ্রী 

শস্য বৃত্তিবিষষে রূবণাঁদেশে 'রাবণইতি দিদ্ধমূ। .সগরবাবগ্রহো 

্ষপ্রতিবন্ধঃ তেন ক্লান্তং প্লান মরুতো! . দেবাঁএব সম্ভৎ তৎ ইতি এবং+ 
রূপেণ বাগম্বতেন বাঁক্সজিলেন। অমুতং- যজ্ঞশেষে স্যাণৎ পীযৃষে 

সলিলেহস্থৃতমিতি বিশ্বঃ। অভিরূষ্য অভিষিচা তিরোদখে অন্তর্দেধে ॥ ৪৮ | 

পুরুহৃতেতি । পুরুহ্তপ্রভৃতযঃ ইক্দ্াদাঁঃ বুরাঃ সুরকার্ষো রাবণ বধঃ 

রূপে উদ্যতং বিষ্ণ,ম্ 'ংশৈর্ন্যাত্রাডিঃ দ্রমাঃ পুষ্পৈং শ্বাঁংশৈর্বযুদিবা- 

নুষযুঃ | সু্রীবাদিরূপেণ বীনরযোনিষু জাত ইত্াতিগ্রাষঃ ॥ ৪৯ ॥ 
অথেতি । অথ তন্ত বিশাংপত্যুঃ দশরথস্য সম্বপ্ধিনং কামাস্ কর্মমণঃ 

পুত্রক1মেষ্টেরভ্তেবসানে অগ্পেঃ পাঁবকীৎ পুরুষঃ কঞ্চিৎ দিব্যঃ পুাঁন্ 

ধত্িজাং বিস্মযেন লহ প্রবভূব প্রাছর্বভূব তদাবিউভাবাত্তেবীমপি 

বিম্মযৌবভুদিতার্থঃ ॥ ৫০ ॥ তমেব পুরুষং বিশিন্ি হেমপীত্রেতি | 

আঁদ্যস্য গুংসোইস্থপ্রবেশবদধিষ্ঠীনবন্ধেতোঃ তেন দিব্যপুরুষেণাপিছু- 

র্বহং চতুরদদশভৃবনেদরস্য ভগবতোহরের তিগরীযন্ত্াদবোমশক্ৎ হেম- . 

পাত্রগতং পযসি পরং চরুং পযশ্চরুং পাযষসাম্গং দো্ভামাদধানোব- 

হন্। অনল্পামিতিরন্মপক্ক ওদনশ্টরুরিতি যাজ্ছিকাঃ ॥ ৫১ ॥ প্রাজাঁপ- 

ত্যেতি। নৃপো দশরথঃ প্রাজীপত্যেনপ্র জাপতিসন্বদ্ধিন। পুরুষেণোৌপনীতৎ 

নতু বশিষ্টেন প্রীজাপত্যং নরং বিদ্ধি মীমিহাত্যাগতং নৃপেতি রামাষ- 

পাঁ। তদন্নং পাষসণন্গম্ উদন্বতেখদধিনীবিষ্কৃতং প্রকাশিতং পযসাং 

মারমমতৎ বৃষ! বাঁসবইব। বাঁনবৌবৃত্রহা বুষেত্যমরঃ | ' গ্রতাগ্রহীৎ 

স্বীচকার ॥৫২॥ অনেনেতি। তস্য রাজ্ঞো দশরথস্ত 'অন্ঠৈছলীতাঃ 

অসাধারণাঃ গুণীঃ অনেন কথিতাঃ ষদঘন্মীৎ ত্রযৌলোকাস্ত্রেপোক্যং 
চাতুবরপ্যাদি স্বাৎ স্বার্থে ফ্যঞ্.। ত্য প্রভবঃ কারণং বিষ্রপি তস্মিন্, 

রাঁজ্ছি ্ রস্থতিমুৎপত্তিং চকমে কাঁমিতবান্ ত্রিভৃবনকারণন্ডা পি কারণ. 

মিতি পরমাবধিগুণসমাশ্রষইতার্থঃ ॥ ৫৩.॥ সইতি 1 স নৃপঃচরুসং 

ভাস্য সপ্তাতা চরুসংজ্িতং ট্কবং তেজঃ পত্ত্ে'ঃ কৌশন্যইকৈকে- 

য্যোঃ দ্যৌস্চ পুথিবীচ দ্যাবপৃথিধ্োোৌ | দিরসস্চ- পৃখিব্যামিতি চকারা, 

দিব্শকস্ দাাবাদেশঃ। তধোর্দাবাপৃথিব্যোঃ অহ পতিরহর্পতিঃ | 
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আল ; ধা রেফঃ. কপিল 
'রৈফাদৈশোবিসর্গাপবাদা:1: প্রতাগ্রমাতগৎ 7বালাতপদ্দিব : বিভেনধে 
(বিভা দাবিতার্ঘ:। 88॥ পরীত্রষে মতি দ্বষোরেব বিভাগে কারখমাই 

অঙ্চিতেত্ি।, তস্য রাজ্ঞঃ কৌ 'পৃথিব্যাং লতি গচ্ছভীতি কোদলঃ। 
সল গতৌ .পচাদ্যচ্ কুশবশ্য গৃষোদরাদিত্বাদগুণঃ | কোসলাস্য রাজো। 
পত্তাৎ- স্ত্রী কৌদল্য।।, বৃদ্ধেংকোনলাক্ষাদাঞ্যতিতি এা যউশ্টা-. 
রিতি চপ্1. অতখব শ্রত্রে নির্দেশীৎ কোসলশবো দন্ত্যনকারমধামঃ। 
অঙ্টিতা জোষ্ঠা মান্যা কেকযবংশজ| কৈকধী প্রিযা ইঈ। আঅতোহেতে 
রীশ্বরোতর্তা নৃপঃ স্সমিত্!ং তাভ্যাং কোৌসল্যাঁকৈক্ষীতাং সন্ভাবিতাং 
ভাগদাঁনেন মাঁনিতাম এচ্ছদিজ্ছতি ম্ম। এবঞ্চ সামান্যং তিস্থগাথ 
ভাগপ্রাপণমিতি রাঁজ্ি উিতজ্ঞতা কৌশলশ্চ লত্যতে ॥ ৫৫॥ তে ইতি। 
বহুজ্জস্য সর্বজ্ঞস্য উচিতজ্ঞস্যেত্য৫থঃ পত়ুর্ঘাহীক্ষিতঃ ক্ষিতীশ্বর্ত 
বিশেষণত্রযেণ রাঁজ্ঞোইমৃনরণীযতামাহ। চিত্তজ্ঞে অভিপ্রাজ্ঞে তে উ্ে 
পৃত্ত্যৌকৌসলাকেকযো চরোর্ষাবর্ধভাগৌ সমতাগো তযোর্যাবর্দো 

| তে চতৌ ভাগে? চেত্যর্ধভগৌ একদেশে তাঁতা'মর্া দ্ধতাগী ভ্যাম্। গুঃস্য 
| দোইর্াং সমেশকে ইতামরঃ। তাংস্থমিত্রীমযোজযতাং যুক্তা থাক্রতু। 

অধঞ্চ বিভাগে! ন রামাষাণসংবাদী। তত্র চরোরদ্ধং কৌশল্যাটি 
অবশিষ্টাদ্বংকেকধৈশিষ্টং পুনঃ সুমিত্রাযা ইতাতিধানাৎ। কিন্তু পুর. 
ণান্তরসংবাদে। দ্রষ্টবাঃ উত্তঞ্চ নারপিংহে । তে পিগুপ্রশনে কালে 

 সুমিতাধৈ মহীপতেঃ। পিগুত্যাঙ্লমপ্ন্ত স্বভগিন্যৈ প্রযচ্ছতইনি। 
এবনগ্ঠত্রাপি বিরোধে পুরাণান্তরাৎ সমাধাতব্যদ্ ॥ ৫৬ ॥ নটৈবং 
সত্যপীর্যা] স্যাদিত্যাহ লা হীতি। * সা স্ুমিত্র/ উতযোরপি সমান একঃ 
পতির্ধযোঃ তয়ে!ঃ সপত্তেযোঃ | নিতাং সপত্ব্যাদিঘ্বিতি ভীপ্ নকারা, 

। দর্শশ্চ |”. জমরী ভূঙ্গাঙ্গনা বারণসা গজনস্য মদনিস্যন্দরেখযোরির 
ধাতব রিতি ভাবঃ। প্রণযবতী প্রেমবতী আনীৎ । সপত্্োরি 

'াঁদাংযন্তর্গতস্য ,পত্যুরুপমানং, বারণস্যেতি ॥ ৫৭। তাভিভ্িতি। 
গ.আন্গাননদিভিঃ প্রজানীং তুত্যৈ অভ্াদযাষ দেরবস্ .বিষ্টোরংশঃ 
কঃ রঃ সগনগর্ভঃ ু র্ধ্যস্যেম! সৌর্যযঃ তাঁতিঃ (সৌরীতিঃ। | সথ্যতি- 

যালাপঃ। অসথতাইত্যাথা। ধাঁসাং তাভিঃ লরহন 
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টান নাড়ীভিরিষ নাড়ীভিঃ নীতি, দীধিতিভিঃ, পা 
বিকারো ইন্মযো জলমধৌগ্র্ভইব দধে ধৃতঃ জীতীবেকবচনং গর্ভা দ্থিরে 

. ইত্যর্থঃ। অত্র যাদনঃ তাঁসাং শতানি চত্বারি রম্মীনৰং রুষটিনর্জনে। 

শভত্রযহ হিমোৎসর্গে তাবদীর্ভন্য সর্জনে | আনন্দ।শ্চ হি সেধ্যাশ্চ 

ভুতনীঃ গুতন। ইত্বি। চতুঃশ্বতৎ বৃষ্টিবাহণঃ তাঃ স্ব্ব! অম্বতাঃ স্ব্িষ 

ইতি ॥ ৫৮ সদমিতি | সমং যুগপদাপন্নাঃ গৃহীতাঃ সত্তা যাভিস্তাীঃ 
আপন্নসত্বণঃ গর্ডিণ/ঃ। আপন্নসত্ব! স্যাদমূরবিণন্তব্্ী চ গর্ভিণীত্য- 

মরঃ। অতএব আপাগুরস্দিষঃ পার রবর্ণ8.ত1ঃ রাঁজপত্ত্য অন্তর্গভাঃ 
কলারস্তরাঃ ফলপ্রাতুর্তাবাঃ যাঁসাঁং ভাই সহ্য নাং সম্পদ ইব রেজঃ বভ়ূঃ 

॥৫৯॥ সম্প্রতি তাঁদাং স্বপ্নদর্শনীন্য হ, গুগুমিতি। সর্কাস্তাই, স্বপ্পেষু 
জলজঃ শঙ্ঘাঃ, জলজানিগদাশাঙ্গচক্রৈঃ 7 পেতো মূর্তঁযো যেষাং] তৈ 
বামনৈঃ ত্ুন্বৈঃ পুরুষৈঃ গুপ্তৎ রক্ষিতম্ আত্মানং স্বরূপং দদৃশুঃ 

॥ ৬০ ॥ হেমেতি। কিঞ্চেতি চার্থঃ। হেন স্ুবর্ণস্ত পক্ষাণাং প্রভা- 
জালং কান্তিপুঞং বিতন্থতা বিস্তারযত বেগেনণকুক্টাঃ পযষোমুচো মেঘাঃ 

যেন তেন স্সুবর্ণেন গরুতজ্তা গগনে তা উহ)7ন্ত স্ম উঢ়াঃ ॥ ৬১ ॥- বিভ্র- 

ত্যেতি। কিঞ্চ স্তনষৌর'»:র মধ্যে বিলম্বনং লক্বমামং হ্যন্যতইতি : 

চ্যানঃ কৌন্ত্রত এব স্াসম্তং পতভা ন্যস্ত. শৌন্তভনিতার্থঃ বিভ্রত্য! 
পদ্মমেৰ বাজনং হস্তে যস্তাঃ তবা লক্ষ্য! পর্যযপাস্তন্ত উপাসিতাঃ॥ ৬২॥ 

কৃতেতি । কিঞ্চ দিবি ভবাযাঁং বিদ্যাযীৎ ত্রিজ্ে।ভপি আকাশগঙ্গাযাং 
কৃতাতিষেকৈঃ কুতাঁবগাঁহৈঃ পরং ব্রহ্ম বেদরহস্যং গৃণন্ডিঃ পৃঠস্ডিঃ 
সপ্তভিঃ ব্রহ্গর্ষিভিঃ কশ্যপপ্রভূতিভিরূপতনস্থিরে উপাঁসবঞ্চক্রিরে ॥৬৩ ॥ 
তাভা ইতি । পার্ধিবোদশরথন্তাঁত্যঃ পতীভাঃ। আখ্যাতোপযোগ- 

ইত্যপাদানত্বাৎ , পঞ্চমী | তথাবিধান্ উক্তপ্রকারান্ স্বপ্পীন্ শ্রত্বা . 

প্রীতঃ সন্ আত্মানং জগদঘুরোর্বিষ্কোরপি গুরুত্বেন হেতুন] পরাপ্ধ্যং 
র্ক্দোৎকৃষ্ং মেনে হি /৬৪॥ বিভাক্তুতি | একই একরূপৌৰিতু- 
বিঃ তানাং রাঁজপত়ীনাৎ কুক্ষিষু গর্ভেষু প্রসঙ্নানী নির্দঘলীনবমপাং 
ককষিয গ্রতিমাচত্দ্ঃ গ্রতিবিষ্বচক্্র ইব অনেকধা বিভক্তীত্মা সন্ উবাঁস 

| ৬৫ অথেতি। অথরাজ্ছেো দশরথস্ সতী পতিব্রতা অগ্রাযা চাসো 

মহ্িযী চাঞ্যযমহিবী ফৌসল্যা ্রন্থতিনমযে ্রস্থৃতিকালে ওবধির্ন্ং 
ই 

৯১ 



| জীবনী যি সিন্ধ। 
রঃ 'অহরাদীনাং; পারিনা রেষঃ হাপদংখ্যানা ধিক তে 
'রেফাঁদেশ্টোবিসর্গাপবাদ)।..  প্রতাগ্রমাতপং :বালাতপন্দিব : বিভেনপে 
'বিভলা দদাবিতার্থঃ 1 ৫9 পড়ীত্রযে মতি ঘ্বষৌরেব.বিভাগে কারণমা।' 
 অর্টিতেক্ি। -তসা রাজঃ কৌ. পৃথিব্যাং স্লতি:গচ্ছভীতি কোসলঃ। 
ক রদ গীতৌ পচাদ্যচ্ কুশব্দশা পৃষোদরাদিত্বাদগৃণঃ | কোসলাস্য রাজো। 
পরদ্ধাৎ স্ত্রী -কৌদল্যা। বদ্ধেংকোনলাক্সাদাঞ্যঙিতি এা. বউটা, 
রিতি চাঁপ্1. অতএব সুত্রে নির্দেশাৎ কোললশকৌ দন্ত্যসকারমধামঃ। 

 অর্টিতা জোষ্ঠা মান্যা ফেকযবংশজা কৈকষী প্রিযা ইঈ। অতোহেতে। 
রী্বরোতর্ডা নৃপঃ জুমিহং ভাঁভ্যাং কৌঁসল্যাঁকৈকষীত্তাং সন্তাবিভা। 
ভীগদানেন মানিতাম্ এচ্ছদিচ্ছতি ম্ম। এব সামান্যং তিস্থণাথ 
তাগপ্রাপণমিতি রাজ্তি উচিতজ্ঞতা কৌশলশ্ট লভ্যতে ॥ ৫৫॥ তে ইতি। 
বহুঞ্জস্য: সর্ধজ্ঞস্য উচিতজ্ঞস্যেতার্থঃ পত়র্ঘাহীক্ষিতঃ ক্ষিতীশবরসত 
বিশেষগন্জযেণ রাঁজ্ঞোইমুলরণীযতামাহ। চিন্তজ্দে অভিপ্রাজ্ঞে তে উদ্ভে 
পত্তোৌকৌসল্যাকেকযো চরোর্যাবর্ধতাগৌ সমতাগোৌ তযোর্যাবর্দো 

. তৌচ তৌ তাঁগে চেত্যর্ঘভগে৷ একদেশো তাঁত্য মর্ধ। দ্ধ তাগাত্যাম্। পুত 

দ্োর্্াং সমেশকে ইতামরঃ| তাং সুমিত্রীমযোজযতং যুক্তা থাক 
. অধঞ্চ বিভীগো' ন রামাষাণসংবাদী | তত্র চরোরদ্াং কৌশলে 

অবশিষ্ট ।্বংকেকযৈশিষ্টং পুনঃ সুনিত্রীযা ইতাতিধানীৎ। কিন্তু পুর: 
ণান্তরসংবাদে| দুষ্টব্যঃ উত্তঞ্চ নারনিংহে । তে পিগুপ্রাশনে কানে, 

. সুমিত্রাধৈ মহীপতেঃ| পিগুভ্যাসল্সমনলন্ত স্বতগিন্যৈ প্রযচ্ছতইতি। 
এধমন্ঠত্রাপি বিরোধে পুরাণান্তরাৎ সমাধাতব্যম্ ॥ ৫৬ ॥ নটৈবং 

সত্যপীর্ধা] স্যাদিত্যাহ না হীতি।*ল] স্ুমিত্রা উতযোরপি সমান এব! 
পতির্যযোঃ তয়োঃ. সপত্তোঃ। নিত্যং সপত্যাদিঘ্িতি ভীপ্ নকারা- 
দেশশ্চ।  ভ্রমরী .ভূঙ্গাঙ্গনা বারণসা গজসা মদনিপাম্মরেখযোরি, 
গণুদ্বযগতযো রতি তাবঃ। প্রণধবতী প্রেমবতী আমীৎ। সপত্বোরি- 

| রখ বাঙদাতযন্তর্গতস্য .পত্যুরুপমানং -বারণস্যেতি ॥.৫৭। তাতিরিভি! 
৫ (লগং৭জান্মানমুদিভিঃ প্রজানীং ভুত অভ্যুদযায দেবনা বিষোরংশঃ 
ছানা ররণঃ সগুলগর্ভঃ ভুর্যযস্যেমা সৌর্যাঃ তাতিঃ সৌ? রীতি:। সুর্ধ্াতি-- 
ভারতীকরুবদযালাপ:। অসথতাইত্যাখযা যাসাঁং তাতিঃ জলরহন- ৃ  
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গাঙ্যাৎ নাভির নাঁড়ীতিঃ রু্টিবিসর্জনীতিঃ দীধিতিডিঃ অপাং 
বিকারো বন্মযো ক্ললমযেগঞ্ভইব দধে ধৃতঃ জীতীবেকবচনং গর্ভ গর্ভ! দ্ধিরে 

, ইত্যর্থ£। অত্র যাদবঃং তাসাং শতানি চত্বারি রশ্মীনণং ৃ্ির্জমে | 

শতত্রযং ছিমোৎসর্গে তাবদীর্ভন্ সর্জঞনে | আনন্দাশ্চ হি মেধ্যাশ্চ 
ভূতনাঃ গুতন1 ইতি। চতুঃশতৎ রৃষ্টিবাহণঃ তা স্ব্বা অমৃতঃ স্ত্ি 
ইতি ॥ ৫৮॥ সসমিতি | সমং যুগপদাপন্াঃ গৃহীতাঁঃ সত্বাঃ যাভিস্তাঃ 

আপন্নবত্বাঃ গর্ভিণ/ঃ। আপক্নসত্ব। যাদু বিশ্যন্তর্বত্ী চ গর্ভিণীত্য- 
মরঃ। অতএব আপাণ্ড এরন্বিষঃ পাণ্ড রবর্ণীঃ,তাঃ রাজপত্যু অন্তর্গতাঃ 

ফলারস্তাঃ ফলপ্র।দুর্ভীবাঃ যাস তঃ সস্তাঁনাঁং সম্পদইৰ রেজঃ বসুঃ 

॥ ৫৯ ॥ সম্প্রতি তাঁসাং স্ব্নদর্শনীন্যাহ, গুপ্ত মিতি। সর্নাস্তাঃ স্প্পেষু 

জলজঃ শঙ্খ, জলজা নিগদাশলচক্রৈঃ 7 কত সুর্ভষে। যেষাঁং] 
বামটনঃ ত্ুশ্বৈঃ পুরনষৈঃ গুপ্তং রক্ষিতম আত্মানং স্বরূপৎং দদৃুঃ 

॥ ৬০ ॥ হেমেতি। কিঞ্চেতি চার্থঃ। হোেম্ঃ সুবর্ণশ্য পক্ষাণ।ং প্রভা 
জালং কান্তিপুঞ২ বিতম্বত। বিস্ত রূুষৃত। বেগেনাকুষ্ট [£ পযোমুচো মেঘাঃ 

যেন তেন স্বর্ণেন গরুআ্সত1 গগনে তা উহ/ত্ত ম্ম উড়াঃ ॥ ৬১ ॥. বিজ্র-. 

তোতি। কিঞ্চ। স্তনযৌর-০রে মধো বিলম্বনং লষ্বমীনং শ্যাস্যতইতি : 
হ্যানঃ কৌন্তভ এব ন্াসস্তং পত্যা ন্যম্তং. কৌস্তভনিতার্থঃ বিভত্য। 
পদ্মমেৰ বজনং হস্তে যস্যাঃ তয1 লক্ষ্য: পর্য,যপা্যন্ত উপালিতাঃ॥ ৬২॥ 
কৃতোতি । কিঞ্চ দিবি ভবাযাঁং বিদ্যাযাঁং ভিজ্রে।তনি আকাশগঙ্জীযাং 
কৃতীভিষেকৈঃ কৃভাঁবগাহৈঃ পরং ব্রহ্ম বেদরহস্তং গৃণন্ডিঃ পৃঠন্ডিঃ 
সপ্ডভিঃ ব্রহ্মর্ষিতিঃ কশ্যপপ্রভূতিভিরূপতস্থিরে উপানাঞ্চন্রিরে ॥৬৩ ॥ 
তাভা ইতি । পার্থিবোদশরথস্তীভ্যঃ পতীভাঃ। আখ্যতোপযোগ- 

ইতাপাদানত্বীৎ- পঞ্চমী । তথাবিধান্ উক্তপ্রকারান্ স্বপ্রান্ শ্রত্বা 

প্রীতঃ নন্ আঁআানং জগদগুরোর্বিষ্কেরপি গুরুত্বেন হেতুন1 পরাদ্ধ্যৎ 
সর্তবোৎকৃষ্টং মেনে হি ॥৬৪॥ বিভাত্ততি। একই একরূপোবিত্ু- 
বিষ্ঞঞ তালাং রাঁজপত্ীনাৎ কুক্ষিষু গভেষু প্রপন্নানাৎ নির্শালানবমপাঁং 
কুক্ষিধু প্রতিমাঁচক্দ্রঃ প্রতিবিষ্বচক্্র ইব অনেকধা বিভজ্তীআ সন্ উবাস 

॥ ৬৫ ॥ অথেতি। অথ রাজ্ছো দশরথস্ঠ সতী পতিব্রতা অগ্রযা চাস 

নহিষী চাঞ্যমহিধী কৌসল্যা প্রস্থতিদমষে প্রস্থতিকালে ওষধির্জ্র 
ও 



১৯৯30 অঙীবনীঃীকা। । উর 

রাতিযম়্ে জং ভমোপহগ্। সপ কেখগমদো বিন প্র. 
তাঘঃ।: জ্যোতি রব ভাম।পহহৎ তামোনাশকরণ্ং পুর্রেং: লে: প্রপ 

এ এক. 

॥:৬৬। রানইতি | অভিরমতে অত্রেতি আভিরামং মনোরম, অধি- 
করণার্থে দ্বও। তেন বপুষা চোদিতঃ.প্রেরিতে 1 'গুরুঃ পিতা দশরথঃ 

তস্তপত্রস্ত জগতাং প্রথমং মঙ্গলং সুলক্ষণং র]মইতি নামধেষং চকে : 
অভিরামততমৈব রামশকপ্রবৃত্বিনিমিত্তমিতার্ঘঃ ॥ ৬৭॥ রর্থিতি। রঘু. 

. বংশশ্য গুদ'পেন প্রকাশকেন অগ্রতিমতেজমা তেন রামেণ রক্ষা গৃহ. 
শাতাঃ স্থুতিকা গৃহগ্রতাঃ দীপ! প্রত্যাদিক্ট£ প্রতিবদ্ধা ইব অভবন্। 

মঙ্গাদীপণমাপে নাল্লাঃ ক্র; টীতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥ শযোতি। শাতো- 
দরী গর্ভামাচনাৎ কুশোদরী মাতা শযাগতেন র1মেণ সৈকতে গুলিনে 
যোইড্তোজবলিঃ পদ্মোপহারস্তেন শরদি কৃশাজ হুবী গজের বতে 1৬১1 

কৈকেষাখইতি। কেকযস্ত রাঁজ্ঞোিপতাং স্ত্রী কৈকেষী। তশ্যপতা- 

'মিতাণি কৃত কেকযমিত্রযুপ্রলযানাং যাঁদেরিয ইতিযাদেশঃ। তস্যাঃ 

ভরতে ন!'ম শীলবান তনঘা জজ্ঞে জাতঃ যন্ত নয়ঃ প্রশ্রযোবিনর়ঃ শ্রিয়- 

মিব জনযিতরীং মাতরমলঞ্চক্রে ॥ ৭৯ ॥ সুতীবাত। আুমিত্রা লক্ষণ- 

শত্রাঘু। নম যামী বুগ্ম্।তী সুতী পুত্র মমাগারাধিতা স্বতান্ত। 

: বিদা। প্রবোধবিশযে। তত্বক্ঞানেক্দ্রিখজয'বিও স্তুযুবে 1 ৭১ ॥ নির্দ।ব- 

মিন্তি। সর্বং জগৎ ভূলেকো। নিররদোবং ছুর্তিক্ষাদিদোষরহিতয 
'আবিষ্কৃতগু৭ং প্রকটীকূত।রেগ্য।দিগুণং চাতবৎ। অত্রোৎপ্রেক্ষাতে 
গাং ভূবং গতগবতীর্ং পুরুষে ত্তমং বিষং স্বর্গে উপান্বগ [দিব ব্বর্গোহি 

'ুণবাণি বর্দোন্চেভ্য গমঃ র্গভুলামভুদিতার্থ$, ॥৭২॥ হন্যেতি। 
উচ্চ রামাদিকাপণ চতুর পস্য সতঃ তস্য হরেরুদযে, মতি পৌল, 

স্ত।দ্রাবণ-চ্চকিতান্ ভীতাঃ ঈবরএঃ নাথ।ও ইক্দ্রদযে। যাগাঁং তাঃ 

দিশশ্চতঅঃ বিরজক্কৈর ধুলিত৪, নতন্বন্তিঃ বাযুভিঃ, মিষেণো চ্ছুসিতা 

ইবেতুাতপ্রেক্ষা। স্বসেঃ কর্তীরি ক্তঃ। ্বন(থশরণলা তসন্ত্টানাং 
দিশামুচ্ছাসবাতাঈব বাতা ববুরিতার্থঃ। চতুর্দিগীশরক্ষণং মুর্তিচতু 

ঈউযপ্রযৌজন/মতি ভাব? ॥৭৩॥ কৃশান্থরিতি | রক্ষনা রাঁবগেন 

_ বিপ্রন্কুতী পীড়িত বিতর্থঠকৃশ মুরগি প্রতাকরঃ কূর্শ্চ যথা সাম, 
্ নি প্রনসন্থাচ্চ  অপবিদ্ধশুচৌ নিরত্যহঃখাবিবীক্কামভবর্দ | 
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। ৭81 রননেতি।, । তক্ষ্ণং তক্মিন ক্ষণে বামোহপুত্িদমে রাক্ষ-; 
সর্িষঃ১অত্রাণৰিমবঃ দশা; ন”" শীপ্টহাৎ মণীনণং বরিরিন নিষেণ গৃ- 

বিব্যাৎ,. পর্ষাস্তং পতিতাঃ রামে'দযে সতি তদ্বধ্যনা রা্ণস্তয কিরীট- 

মণিজংশলক্ষণং ছুর্ণিমিত্তমভূদিতার্থঃ ॥৭৫॥ পুত্রতি। পুতিণো- 
জ।তপুড্রন্ত তস্য দশরথন্য পুত্রজন্মর্ন প্রাবেশাযামাং, প্রবেশযিতব্যানবং 

বাদনীযনামিতার্থঃ তুর্যা পাঁং বাঁদাঁনাম, আরস্তনুপক্রমং প্রথমং দিবি 
দেবছুন্ডু ভবঃ চক্র, পিতুদশরথাঁদপি দেব! মধিকং গ্রন্ৃট। ঈত্যর্থঃ॥ ৭৬ ॥ 

সম্তানফেতি অস্ত রাঁজ্রো ভবনে নন্তানকানাং কল্পবুক্ষকুন্থুমানাং বি- 

কার নন্তানকমধী রুষ্টিশ্চ পেতুষী পপাত। ক্ৃস্ুশ্চেতি ক্বন্ুপ্র যায়ঃ 

উগ্গিতশ্চেতি ভীগ্। সা রুষ্টি:রব সন্তঃ পুত্রজন্মশ্য!বশ্যক।ঃ যে মঙ্গলো- 

পচারাস্তেন।ন।দিরচনা প্রথমক্রিয! অভব্ 1৭৭ | জুবাইর । ডর 

সংস্ক।র] জাতকল্মাদয়ে। যেং তে ধাত্রীনম্ উপম!তৃণা স্তন্য।নে 
পযাংনি পিবগ্ডীতি ভথে ভ্তুঃঃ 0 কুমারীঃ অগ্রাজেন ভে ভিন 

পিতুর।নদ্দেন নমং ব্রুধিরে কুম।রবুদ্ধা 'পত। মহান্তমত দমবাপে, 
ত্যর্থঃ। উর প্রাগেব জাহদ্ব।দগ্রজন্দোজিিরানন্দস্য ॥ ৭৮ ॥ 
স্বভাবিক্মতি। তেষাং কুশ।রাণাং দম্বন্ধ স্বাভ।বিদং সহজং বিশী- 
তত্বং সিনযকম্মণ! শিক্ষব। তব্ভূজি!মন্দীন।ং সহজং তেজো হবিষা 

আজ্য'দিকে নব ঘ্ুমুচ্ছ বরুধে নিপর্ণনংস্ক ৭। ভাত বিনী-12 ইভার্থঃ 

॥ ৭১ ॥ পনস্প:রতি । পরস্পবমদ্রুৰ।2 আনরদ্বক্ট,£8 সেোনদন্রগুণবন্ত 

ইত্যর্ঘঃ তে কুমার) তহপ্রপিদ্ধম্ অনঘং গিজ্পাপং রঘেোঃ কুলম্ 

খতবে] বনন্ত'দত্যা দেবারণাং নন্দ্রণর্মিব। সহজবিরোবিনামপি খু, 

নাং সহাবস্থ[নসস্ভাবনার্থং দেবদিশেষণম্। অলনত্যশ্কমুদদা!তয।মাজ্ঃ 

প্রকাশবাম।নুং | মেজাত্রবন্তঃ কুলুভুষণাীযন্তে উতিজ্ভাব ॥ ৮০ ॥' সমন 

ইতি । শোভন লিও আ্রাতবো যেবাং তে স্ুভ্রানুরঃ। নর্দত- 

শ্টেত কপূুন তবর্ত বাশ্দত শাতুর্রিতি নিবেধাহ। ভেষাং*৩]বঃ 
পোড়ায় ॥ যুবদিত্বাদণ্। তন্মিন নদাতন চতুর্টিং ভুলোপি যথা 
উচ্টৌ হানলক্ষ্স গী প্রীত্যা ছণ্ুৎ, বভু-তুঃ তথা ভরতশক্ত ঘর প্রীত্যা 
ছ্বন্মুং ছো। খ্বৌ ॥হচর্ষে। প।ভিবালত । ছন্দুং রহুস্যমর্যা।দেতি নিপাতঃ। 

(স্কচিং কেল্ডুচিত, স্রেহাইতিরিচ্যতইতি ভাবঃ' ॥ ৮১,॥ তেষামিতি। 
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তেষং চতুর্ণীং মধো স্বযোদ্বযোঃ রাঁমলক্ষ্মণযোর্ভর তপক্যুযো্টেতার্ধ ৰ 

য্থ! বাযুবিভাবস্থোর্বাতবস্নোরিব যথা চক্দ্রনমুদ্রযেঃ চজমমুদ্রযোকিব 
ধঁকামৈকমত্যং ' কদাচন ন বিভিদে। এককার্যাত্বং সমানন্তুখছুঃখ, 
তথ ক্রম।হূপমাঘযাল্লতাতে নহজঃ সহকারী হি বন্ধে যুঃ চত্জরৃদ্ধৌ হি 
ঘর্ঘাতে দিল্ধুঃ তৎ্ক্ষষে চ ক্ষীযতইতি॥ ৮২॥ তইতি।. প্রজানাধাত্তে. 
কুমারঃ তেজন। প্রতাবেণ প্রশ্রযেণ বিনষেন চ নিদ।ঘান্তে গ্রীষ্মীস্তে 
শ্যামান্যজীণি যেষাঁং তে শ্যামাভাঃ নাতিশীতোষঃইত্যর্থঃ দিকসাইব 

' প্রজানাং মনোজতুঃ॥ ৮৩॥ সইতি। স চতুর্ঘা। নংখাযাবিধার্থে 
ইতানেন ধাপ্রতাষঃ। বাস্তোবিভক্তঃ পৃথিবীপতেঃ দশরথস্ড প্রসবঃ 
মন্তানঃ চতুদ্ব! অঙ্গবান্ মুর্তিমন্ ধর্্মীর্ঘকামমোক্ষাণীং অবতারইব 

বভো॥ ৮৪ | গুণৈরিতি। গুরুরৎ্নলাঃ পিভৃভক্তাঃ তে কুমার গধৈ- 
বিনষাদিভিঃ গুরুং পিতরম্ চতুরন্তানাং দিগন্তানামীশং চতুরস্তেশম্। 
তন্ধিতার্ধেত্যাদিন| উত্তরপদনমানঃ। তং দশরখমেব মহার্ণবৰাশ্তত্বা- 

রোরত্বৈরিব আরাধ্য |মাজুঃ ॥ ৮৫ ॥ স্ুরগজইতি। তগ্রা টৈতানা- 

মনিধাঁরা যৈশ্তৈঃ চতুতিরদন্তৈঃ সুরজঃ এরাঁবতউব পণবদ্বেন ফল- 
সিদ্ধা ব্যক্তযৌগৈরনূমিতগ্যোৌগৈ রুপাসৈন্চতুভিঃ সামাদিভিঃ নযে। 

নীতিরিব যুগল ইবশ্চতুর্ডিদর্ভিভূজৈঃ ছরিবিরিষ্কুরিব তদাষৈঃ হরিদ, 
্বদ্ষিভিরংশৈরংশভূতৈশ্যতুর্ডিট”০ পুত্রৈঃ অবনিপতীনীং পতিঃ রাজ 
রাঁজো দশরথ শ্চকাশেবিদিদ্ধ্যতে ॥ ৮৬ ॥ 

ইতি প্ীমহোপাধাণযকোলাচলমল্লিনীথস্থরিবিরচিভীযাং 

রঘুবংশবাখ্যাযাঁং সঞ্জীবশীসমাখ্যাষাং দশম: সর্গ?। 

"স্কিপ 



একাদাশঃ সগঃ 

ভিসি, 

রানচক্দ্রচরণারবিন্দযোরন্তরজচরভৃঙগলীলয। | 

তত্র স্তি হি রসাশ্চতুর্বিধাস্তান্ যথারুচি সদৈব নির্বিশ ॥ 

কৌশিকেনেতি। কৌশিকেন কুশিকাপতোন বিন্বীনিত্রেণ এত্য 
অত্যাগত্য স ক্ষিতীশ্বরে! দশরথঃ অধ্ধরবিঘাতশান্তষে বজ্ঞবিযুবিধংস 
কাঁকপক্ষধরং বাঁলকোঁচিতশিখীধরম। বালানাম্ত শিখ! প্রোক্তো 
কাকপক্ষঃ শিখণ্ডকইঈতি হলাযুধঃ। রামং ষাঁচিতঃ কিল প্রার্থিতঃ 
খু । যাঁচেদ্িকর্্মকাদপ্রধানে কর্লমাণি ক্তঃ অপ্রধানে ছুহাদীনামিতি 
বচন । নাষং বালাধিকার ইত্যাশঙ্ক্যাহ । তেজমাং তেজস্থিনণং 

রযষোবখল।/দি ঘ সমীক্ষতে হি অপ্রযোজকমিতার্থঃ। অত্র সর্গে রথো- 

ঈতারত্তম্ উত্তঞ্চ রাঙ্গরাবিহ বাঁথোন্ধতা লগবিতি ॥ ১৪ কৃচ্ছ,ল- 
দমিতি 1 লন্ধাঁও বর্ণাঃ প্রসিদ্ধযোধৈত্তে লন্ধবর্ণী বিচক্ষণণঃ| লন্ধবর্ণোবি- 
ক্ষণইতামরঃ তান্ তজতে ইতি লন্ধবর্ণতাক্ বিদ্বংসেবীতার্থঃ। স রাজা 

₹চ্ছ,লন্ধমপি সলঙ্ষমাণং তং রামং সুনষে দিদেশ অতি্যম্টবান। তথা 
শনুপ্রণবিনাৎ প্রাণার্থিনীমপি অর্থিতা যাচ্ঞা রঘেঃ কুলে কদাচিৎ 

নবাহন্যত নবিহতা ন বেফলীকুতেত্যর্থঃ। যৈরর্ঘিভাঃ প্রাণা অপি 
মর্পান্তে তেষাঁং পুত্রাঁদিত্যাঁগে! ন বিস্মযাবহ*ইতি ভাঁবঃ ॥ ২ ॥ ষাঁব- 

দিতি। পীর্থিবঃ পৃথিবীশ্বরঃ তযোঃ 'রামলক্ষমণযোঃ নির্গমাষ নিষ্বমীষ 
পুরমার্গসংক্ষিযাৎ - ধূলিসংমার্জনগন্ধোদকসেচনপ্টুংস্পী পহুণররূ পলং- 

স্কারং যাঁবদাদিশতি আঁজ্ঞাপঘতি ভাব মরুৎসখৈর্বাযুসখৈঃ অনেন 
ধূলিসং মার্জনৎ গম্যুতে সপুষ্পজলবর্ষিতিঃ পুষ্পসহিতজলবর্ষিতির্ঘ নৈ& 
ম! মার্গসংক্কিষ। আশু বিদখে বিহিতা। এতেন দেবকার্য্যপ্রবৃত্তন্ধোর্দেরী - 

সবকুল্যং স্চিতম্ ॥ ৩॥ তাবিতি। নিদেশকরণেবদাতে৷ পিত্রণজ্ঞাকরণো- 

ছাক্কৌ ধস্থিনৌ খঙ্সম্মন্তৌ তৌ কুমীরৌ পিতুশ্চরণষো্ নিপেতদুঃ 
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| প্রথতাবিভার্ঘঃ।' ডিন বাঞপবিদ্দঃ প্রবধস্তেরঃ প্ররাসং করি, 

: ব্যতোঃ অতএব শঅযোঃ। প্রণতয়োঃ নমিকল্পীডি রপ্রতাষঃ। তযোরুপরি 

নিপেতুই পতিত।£॥ ৪ | তাবিতি। পিতুর্নযনজেন বারিণ। কিঞিছুকি 
তশিখগুকী ঈষংনিক্চুড়ো।' শিখা চড়া শিখণ্ডঃ “স্যাদিত্যমরঃ। 

শেষান্বিভীষেতি কপপ্রতাষঃ। খন্বিনৌ তাবুনৌ পৌরদৃষ্িতিঃ কতানি 

মার্গতোরণা্ন সম্প।দানি কুনলযান যযোন্তে তথোজৌ মংঘোশো 

নিরীক্ষামান।বিেতার্থঃ | তম্বযিমন্বগচ্ছতাম্ ॥ ৫ ॥ লক্ষ্মাণেতি। খধিঃ, 

লক্ষণ ন্ুচরমেব লক্ষ্মণনাত্র।ভচবং তং রাঘবং নেতুমৈচ্ছৎ ইতি হেতো। | 

অনেনৃপঃ মশিষং প্রযুগুজে রা বাহিনীং দেনীং ন প্রযুযুজে ন. 

প্রেধিতবান্ হি যম্মাৎ সা আশীবের তযেঃ কুমবষোঃ রক্ষণ বিধো মা 

শক্ভা | ৬ ॥ মভূবা গতি । ৪১ চরণ|ন স্পূশতইতি মাতৃবরগর্চবণ- 

স্প্শী কৃহম'তৃবর্গনমন্ক 410 718 স্প্শাইনুদকে ক্িলিতি কিন 

প্রতানঃ। নি মচীনপো মুনও পদবীং প্রপদ্য মহাজপে| : ভীদ্বরমা 
গতিবশাৎ নয দর।শিনংক্রান্তানুস[রাৎ প্রবর্তিনো মধুম|ধববিৰ 

চৈত্ববৈশীখাবিব র়েজতুঃ। ফণাঞ্চ সপ্তানামিতি পৈকল্লিকাবেতাতান 

লে।পৌ। স্যাচৈত্রে চৈত্র নরুঃ বৈশাখে মীধবোবাঁধইতি চমরঃ ॥৭1 
বীচীতি। বীচিলোশভূযোঃ তবঙচ্গচঞ্চলর হাঃ । দহ বিশেরণং 

নদেোপমাননিদ্ধার্থ* বেদি শবাম | তাখাঃ চপলং চঞ্চলমপি গতংগি 

শৈশব" দ্ধতোৌরশে- ভ! কিন্মিব তে'যদাগমে বর্ধানমণ্য এ 

শিত্রান্ধাঃ তিনি কৃুলএমতি ভিদাঃ। ভিগ্দ্যাদ্ধো নদ ইতিস্নস্তৌ 

নিপর্ঁতোধ। উদ্ধাভদাণ্য নদবিশষযে! নামধেযসদুশং নাগান্ুরূপং 

বিচেষ্টিতমিব উদক্যেজ্বধনকুলতেদনরূপব্যাপ|র ইব। লমাযাৎপন্নং, 

চাঁপলমপি শৌভউইতি ভাব্ং 1৮ ॥ তাবিতি' মণিকুউীমাচাতী 
| মণিবদ্ধভূমিসঞ্চারে চিল ভো মুনি পদ্দিক্টযোঃ কৌশিসেনোপটিউ নং 

বজাতিবসযে।5 থপ/যোও বল) , পলাখ্যয!র্ ৮ এ প্রভাবতঃ সাধ 

মাতৃপাম্ব্পরিবর্তিনীবিব পথিন মঙ্লহুঃন ল্লাপাকিচ ই অত্র রা" 

মাবণঞ্পোকঃ। ক্ুৎপিপীদে ৭ তত বম ভবিষোতে নরোত্তম | বলামি- 

বলাখব পঠতঃ পথি রাধব॥ ৯॥ পুর্বেতি। বাহনোচিতঃ নানুজো 
রাধবঃ পুরাবিদঃ. পুর্বরৃত্তাতিজ্ঞলা পিতৃসখসা মুনেঃ পুর্ববত্বকথিতৈঃ 
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তক ভিকল্গাান ইক বহনেন, প্রাপামাণ ইব। বহ্েধত৭5 

কর্মাদি শনিচ। পাদচামপি ন বাভ'বঘখ ন ভ্ঞাতবান ॥১০ ॥ তাবিতি 
তৌ রাখবো কর্পাভুতো নরধংসি কৃতি এসবস্তিন্মধুরৈ£ষ,ভি; সিষেবিরে 
রা পক্ষেণঃ স্ুখষ স্রীতি কুখানি পডাদ্যচ্। শ্রুতীনাং সুখানি 
তৈঃ কুজিতৈঃ বাঁযবঃ স্ুবভিপুস্পরেণু-তঃ জলদ,£ ছাঁবয| চ সিষেবিরে 
ইতি সর্বত্র স্বস্বধ্যতে ॥১১॥ নেতি। তপ এখামন্তভীতি তপন্বিনই। 

তপঃসহতঅ:তা[ং'বিনিরিতি বিনিপ্রত্যযঃ 1 লঘুন। ইঞ্টেন। ত্রিম্িষ্টে- 
₹পি লঘুরিত্যমরঃ | তযোরুভযোঃ কর্ণাভুণ্তযোদর্শিনেন যথা প্রীতিম।পুঃ 
তথ| কমলশোডিনামন্্নাং দর্শনেন নাপুও পররশ্রমচ্ছদীং শাখিনীং 
দর্মনেন চ নাপুও ॥ ১২॥ স্থাণৃতি | সখ আত্তকামু কঃ দশরথণ্যাপত্যং 

পুমান্ দীশরণী রামঃ। অত উঠ্চিতি ইঞ্গ্রত্যযঃ। স্থ৷গুহরঃ স্থ1ঃ 
কালে হরে স্থিরে ইতি বিশ্বঃ | তেন দগ্ধ" সিষোমদখসা তা: পবন: প্রাপা 

টারুণা, 2 কাণ্যন! বিগ্রহওঃ পম কাযে ইতি বিশ্বঃ। প্রতি- 
নধিঃ প্রতিক ত2 নদৃশোইভবৎ কর্শ”] ন পুনঃ দেভেন মদনন্ুক্কর 

টতিভাবঃ ॥১৬॥ তারবিভ। ভন্র রীমাযণবচনম। অন্তা পরমঃ 

চন্বস্ত,ডরক্গামণশপ্তব'ন পুরবাদী মহনযক্ষী বিকৃতা বিকৃতাঁননা | ইদং 
দপমপাহায দ[রুণং রূপমন্ত্র তে ১তি। তদেতদাহবিদিতশাপষেতি। 

কীশিকাদাখাতুঃ। আখ্/াাপযোগইভাপাদানাৎ 'পঞ্চমী | বিদিত- 
শাপয। স্থকেতুন্গৃতযা তাড়কষা খিলীকৃতে .পথি। খিলমপ্রহতৎ 
₹ইনমিতি হল যুধই। তোৌ রাঁমপন্্রণেই স্থলে নিকেশিতে টন 
নুঃকো টা যাডা ]ং তো, তখোক্জো। কোটিরনা উট »রিতামরঃ | লীল- 

'বৰ খম্থযী অধিকৃত জো মৌবে) যাযাস্তে অধিজো । জা] মৌবার্ 
বাতৃমিযু ইতি বিশ্বঃ। তযো্াবন্তত্ত।মধিজাতাং নিন্যতৃঃ নীত- 
প্তো। নযভিদ্ধিকণ্মক* | ১৪ ॥ জোত। অথ তযোর্জানিনাদং ৃঁ 
ততী জানতী শুস্থ তীত্যর্থঃ। বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ কুষ্ণরক্ষরা ব্রবর্ণ ৷ বহুলঃ 
ষ্তপক্ষে! চেতি বিশ্বঃ। চলে কপালে এব কুগুলে-ব-যাঃ সা তথে।ক্ত। 
তাড়কা, নিবিড় .সাত্ত্র। বলাকিনী বলাকাবতী। ক্রীক্ষদিভাশ্চেতী- 
নিঃ। কাঁলিকেব ঘন।বলীব। কালিকা যোথিনীতেদে ক।ফেঃ গৌষ্যাং 
বনাধলাধিতি বিষ্থঃ। প্রাছ্রাঁষ প্রা ॥, ১৫ ॥ তীত্রেভি। তীব্র 



উর ছি ই 4) বদর 
বেগেন ধু নিজ ্  উ্াাদাউী প্রৈতচীবরা 
বন্তে ইতি প্রেচীব্রবাঃ তষ| প্রেতটীবরধ্ ' বসভেবণচ্ছীদনার্থ। 
কিপ! স্বমেন দিংহনাদেন উগ্রষা তষ! তাঁড়কয়া পিভৃক্কাননে খ 

শানে উতথা উৎপন্ন। 'আতশ্চৌপনর্গে ইতি উপ্তবাতিষতেঃ কর্তা 

'কপ্রভাধঃ। তষা বাত্যযেব বাঁতসমুহেনেব | পাশাদিভ্যোষধ ইতি য। 

তরতাগ্রজো রামোৌভাত।বি অভিভূতঃ। কর্মাধি, লুঙ্। তীব্রবেগেতা। 
দ্দিবিশেষণখনি বাতাযামপি যোৌজ্যানি ॥ ১৬। উদ্যতেতি। উদ্যত 

উদ্গমিতা একো তুঁজএব যষটিযস্যান্তাম. আযতীমাধাস্তীম। উনে 
ধাঁতেঃ শতরি উগ্িতশ্চেতি ভীপ্। শ্রোণিলম্থিনী পুরুষাণ'মন্ত্াণ্যে 
মেখল! যস্যাস্ত।ম্। বিশেষণদ্বধষেনাপি আততাধিত্বং স্থৃচিতম্ অত 

তাঁং বিলোক্য রাঘবে! বনিতাবধে ঘৃণা জ্গুস্পাং করুণাং ব। জু 

স্পাকরুণে ঘুণে ইতামরঃ | পত্রিনা ইযুণা সহ। পত্রী রোপ ইযুদ্বযো 
জিত্যমরঃ মুমোচ মুক্তবান্। আঁততাহিবধে মন্ুঃ। আততাধিনমাধানত 

হচ্যাদেবাবিচারযন | নাততাধিবধে দেষো হন্তর্তবতি কষ্টনেতি |১% 

যদিতি | সরামনাযকঃ শিলাবত্ ঘনে সান্দে তাড়কোঁরসি যদ্দিবং 

রন্বাং চকার তছ্িবরৎ ,বক্ষপামপ্রবিষ্ব্ষিযসা অগ্রবিষ্ট রক্ষোদেশগো- 
তার্থঃ। সাপেক্ষত্বে পিগ্রমকত্বাত্ সমানঃ| বিষষঃ স্যাদিক্ডিযার্থে 

দেশে জনপদে পি চেতি বিশ্বঃ। অন্তকন্য যমন্য দ্বারতাম্ অগ্রমত্, 

ইযং এথম1 রক্ষোস্বতিরিতি ভাঁবঃ ॥ ১৮ ॥ বাণেতি।' বাঁণাভিন্নম্বায 

নিপেতুষী নিপতিতা মতী। ক্কন্গু শ্চেতি কল্ুপ্রতাষঃ, উদ্িতশ্ট্ডি 

. ভীপ্। সা কেবলামেকীম্। নিরীতে কেবলমিতি ত্রিলিজং ত্বেক 

কৃৎনযোরিতামরঃ| স্বকাননভুবং ন বাকল্পযত্ কিন্ত বিষ্টপত্রযস 

লোকত্রযসা পর।জষেন স্থিওাং রাবণশ্রিযমপি বাকষ্পযত্। তর্ড়কা 

বধশ্রবণেন রাবণদ্যাপি ভযমুদ্পন্নমিতি ভাব ॥ ১৯ ॥ অত্র ভাড়কাযা 

অভিসারিকাযাঃ সমাধিরভিধীযতে রামেতি। সা নিশান্ু চরতী্ি 
নিশাচরী রাক্ষদী অভিনারিক! চ ছুঃসহেন সৌঁঢ়ু মশক্ষেন 'রামএ 
মগ্মথঃ অন্যত্রাভিরাম! মম্পন্তস্য শরেণ হৃদষে উরপি মনলি চ। সদ 

মনউরলোরিতি বিশ্বঃ! তাভিতা বিদ্ধ। গদগবত্ ছুরগদ্ধি বক্রাধিরস্. অহ 
 ভদেখ চক্দনং তেনোক্ষিতা লিখা অপরহ গঞ্ধবতী জগঘিনী যে রুধি 



১১ 1 পি... 

চ্ধনে “কুলুমচন্দচন.ত ত্যামুক্ষিত1।. রাধিরং, কুঝুমাসজৌ রিতু" 

নানি রিন্থ্ । জীরিতেশমাণস্তকদ্য প্রাণেশ্মুরসা চ বনতিং জগাম ॥ ২০॥ 

নৈঞ্কতেতি। অথানন্তরং ভাড়কান্তকোরামঃ অবদানং পরযুক্রমঃ। পর!- 

ক্রয়োইবদানত' ক্যাদিতি ভাগুরি। তেন তোবিতাৎ মুনেঃ নৈর্তান, 

রাক্ষনান্ হুস্তীতি নৈর্চ তঘ্বুৎ | . অমন্ুষ্যকর্তৃকে চেতি ভক্। সম্ত্বন্মক্তর- 

ুক্তদ্ অস্ত ুর্যাকান্তে! মণিবিশেষঃ তাক্ষরাৎ ইদ্ধনানি নিপীতিবতীতি 

ইন্ধননিপাতি কাষ্টদাহকং জ্োতিরিব প্রীপৎ প্রাগ্তবান্। ২১। বাম- 

নেত্তি। ততঃপরৎ রাঘবঃ খষেঃ কোৌশিকাদীখ্যাতুঃ শ্রাতং পাঁবনং 

শৌধনং বামনসা স্বপুর্ব্বীবতারবিশেষস্ আশ্রমপদমুপেিবাঁন্ উপগতঃ 

সন্।. উপেষিবাননাম্বী ননুচানশ্চেতি নিপাতঃ। প্রথমজন্সচেঞ্টিতানি 

রামবামনযোরৈক্যাৎ স্মৃতি যো গ্যান্যপি রামস্তাজ্ঞানীবতা রত্বেন সংস্ক]- 

রদৌ্বরল্যা দস্মরক্নপি উন্মনা উৎলুকো বভুব ॥২২॥ আসনাদেতি | 

ততোমুনিঃ শিষ্যবর্গেণ পরিকল্পিত! সঞ্জিত। অহণ। পুজালামগ্রী যন্মিন্, 

তত্তথোক্তং বন্ধাঃ পল্লবপুট। এব অঞ্চলযোৈত্ডে তথাভূতাঃ দ্রমা যম্মিন্ 

তন্তখোক্তং দর্শনেন মুনিদর্শনেন উন্ম)খ ঃ স্থগাঁঃ যস্মিংস্তৎ আত্মনস্ত- 

পোঁবনম্ আসসাদ। এতেন বিশেষণত্রযেণীতিথিনৎকারতাজ্ছীল্যবিনৃষ- - | 

শন্তয়ঃ স্ুচিতাঃ ॥২৩॥ তত্রেতি। তত্র তপোবনে দশরথ আজে 

নীক্ষিতং দীক্ষানংক্কতম্ খবিং শরৈঃ বিস্বুতোবিশ্বেতাঃ ক্রমেণ পর্যাষে 

রাঁভিদিবমযো উদ্দিতৌ শশিদিবাকরৌ রশ্মিভিঃ অন্ধতমনাদণী ধা" 

স্তাৎ। ধান্তে গশডেইদ্ধতমমমিত্যমরঃ | অবসমন্ধেত্যস্তমস ইতি সমাস।- 

স্তোইচ্প্রতাঘঃ। লোকমিব ররক্ষতুঃ রক্ষণপ্রবৃত্তী বত মিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ 

বীক্ষোতি । অথ বন্ধুজীবকুন্ুমন্থলৈঃ| রক্তকস্ত বন্ধ,কৌবন্ধুগীবকঃ 

ইত্যমরঃ। রক্তবিন্দুভিঃ প্রদুষিতামউপহতাঁং বেদীং শীক্ষা অপৌঢক- 

গা ত্যক্তব্যাপারণাঁং চু।তাঃ বিকঙ্কতস্চো যেত্যন্তেবাম্ খ্ত্বিজাং 

ফাঁজকানীং: সম্ভ,মোৌকতবৎ। বিকঙ্কত গ্রহণং খদিরাঁছ্যপলক্ষণৎ সুনো- 

দীন্ং খদ্দিরাদিপ্রকৃতিত্বাৎ সগাদিপাত্রস্যৈব বিকম্কতপ্রকৃতিকত্বাৎ। 

বিকঙ্কতঃ সচারৃক্ষ ইত্যমরঃ | যছা সত্মাব্রন্য 'বিকঙ্কতপ্রকৃতি কত্বনন্ত 

উ্তষত্তাপি শাস্ত্ত্তবাৎ | যথাহ তগবানাপল্তস্ঃ। খাদিরসূচঃ পর্ণম- 

বীর্জ হূযাৎ বৈকক্ষতীঃ.সুচোবেতি ॥ ২৫ ॥ উদ্মখইতি। সপদি.লক্ষ্ৰণ1- : 
। ৩ 



পি 

সি 1 সঙ্গিনী |: 10৯৯ 
. গ্রজে] রানে বাণমূ.আশ্রয়মুখীৎ, তুনীরমুখাৎ মুদ্ধরন ঈদ খঃউ্ 
 মুখঃ। অন্বরে গৃধপক্ষপবনৈরীরিতাঃ কম্পিতাঃ ধলা বন্য তন্তঃখকম্। 

রক্ষনাং 'দুর্দিমিত্তসুচনমেতৎ | ' তদুক্তং, শতুনারবে 'আফনস্থৃতো], 
রিকটে চরন্তি গৃধীদযো মুর্দি, গৃহোর্ধতাগ্ে ইতি । রক্ষসাং বলমপ, 

শাহ॥ ২৬ ভত্রেতি। স রমঃ তত্র রক্ষলাং বলে যৌ মখদ্বিযামধি, 
পতী তৌ সুবাহ মারীগেৌ শরব্যং লক্ষ্যমকরেং। বেখ্যং লক্ষ্য শরবাং 
চেতি হলাযুধঃ। ইতরামশকরেোৎ। তথাহি মহোরগবিনর্পিবিভ্রমো 
গরুড়ে। গরুক্মীন্ রাঁজিলেষু জলব্যালেষু গ্রবর্ততে কিং ন প্রবর্তৃতে 
ইতার্থঃ। অলগর্দে! জলব্যালঃ মম রাজিলভূগড,ভৌ ইত্যমরঃ ॥২৭।. 

' সইন্বি। অস্ত্রকোধিদে উস্ত্রজ্ঞঃ স রাঁমঃ উগ্রজবম্ উৎকটজবং বাযুদৈবডং 
বাযুর্দৈবতং যন্য তদ্বাব্যমন্তরং ধন্থুষি সন্ধে নংহিতবা ন্। কর্ডারি লিষ। 
তেনাস্ত্রেণ শৈলবদগুরুপি তাডকান্ুতং মারীচং পাঁও,পত্রমিব পরি- 
ণতপর্থমিবেতার্থঃ অপাতযৎ পাঁতিতবখন ॥২৮॥ যইতি। স্থবাহরিতি 
যোৌইপরে! রাক্ষসঃ তত্রতত্র মাযযা শন্বরবিদায] বিসসর্প সঞ্চচার ষুরপৈ: 
শকলীকৃতং খণ্ডীকৃতং তং ুবাহুং কৃতী কুশলো রামঃ। কৃতী চ কুশন! 
সমফ্কবিতামরঃ। আশ্রমাদ্বহিঃ পত্রিণাং পক্ষিণাম। পত্রিণৌ শর. 
পক্ষিণৌ ইতামরঃ | বাভজৎ বিতজ্য দত্তবানিতার্থঃ ॥ ২৯ ॥ ইভীতি। 
ইতি অপাস্তমখব্ঘুযোস্তযোঃ রাঘবষোঃ এ সাঁধুঃ সাংযুদীনঃ 
তম্। প্রতিজনাদিত্যঃ খজিতি খজ্প্রতাযঃ। সাংযুগীনো রণে সাধু- 
রিত্যমরঃ| বিক্রমমতিনন্দা খাত্বিজে| যাঁজ্ভিকাঃ বাঁচি যতো বাগ্যতে| 
মৌদী তস্য কুলপতেঃ মুনিকুলেশ্বরসা ক্রিষাঃ ত্রতুক্রিযাঃ যথাক্রমং 

নিরবর্তৃষন, নিষ্পাদিতবন্তঃ ॥ ৩০॥ -ভাঁবিতি । অবভূথে দীক্ষান্ত 
আল্ল,তঃ ন্নাতে। মুনিঃ | দীক্ষান্তোইবভূথোযজ্ঞইতামরঃ | গ্রণামেন 
চলকাঁক্পক্ষকৌ চঞ্চলছুড়ৌ তৌ ভ্রাতরৌ আঁশিষামন্থুপদম্ অন্বন 
দর্তপাটিততলেন কুশক্ষতান্তঃপ্রদেশেন পবিত্রেণেতার্থঃ পাণিন| সম্- 
ব্পৃশাৎ, সংস্পৃষটবন্ সন্ভৌষাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১॥ তমিতি।.. সন্ত" 

ক্তুঃ নঙ্প্পিতসর্তীরঃ মিথিলাযাৎ ভবে! মৈথিলো দনকঃ তং বিশ্বামিত্র 

্যামন্্র্যত আহ্তবানু।'বশী সংমুনিঃ মিথিলা জনকনগরীং ব্রন্-দসা 
জনকস্যয্ধনূং তচ্ছ বগজং কুতুহলং বিভ্রতৌ, রা'ঘবারপি নিলা নী" 
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ধাদ্িগ ৬২1 তৈরিতি। গতাধতি সতৈজ্িতিঃ সাধং : শিখেধু- রোধু 
মাশ্রদতরধূ বসতিঃ স্থানষশৃছাত যেস্বাশ্রদতরুযু দীর্ঘতপসে! গৌতনসা 

পরিগ্রহঃ পদ্ধী। প়ীপরিজনাদানমুলশণপাঃ পরিগ্রহ1 ইত্যষয়ঃ 1 

ঈঙইলোতি যাবৎ । বাঁসবসোক্দ্রমা ক্ষণকলত্রতাং যষৌ ॥ ৩৩1 প্রভা- 

পদাতেতি। শিলাষষী তর্তশীপাৎ শিলাত্বং প্রাপ্ত। গৌতমবধ্রহলা। 
চারু স্বং বপুস্টিয়াষ পুনঃ প্রতাপদ্াত প্রাপ্তবতী যৎ সকিল্বিষচ্ছিদাং 
গাগহারিণাম্। পাঁপৎ কিল্বিমকঞ্পুষমিভামরঃ | রাঁমপাদরজ্লীম্ 

মঙ্ুএরহঃ প্রাদঃ কিল জ্রাযতে ॥ ৩৪ 1 রাঘবেতি। রাঘবাভামন্থিতং 

ুক্তম উপস্থিত আগতং তং মুনিং জনকে! জনেম্বরঃ নিশম্য অর্থ- 

কাঁমাভাং সহিত দেহনদ্ধং বদ্ধ'দহং গুর্টিমন্তমিতার্থঃ | বাঁহিতা- 

র্যাদিত্বাৎ সাধুঃ | ধর্্মমিব সপর্থায। অভাগাৎ প্রতাদশীতবান্ ॥ ৩৫ ॥ 
তাধিতি । দিবঃ স্রবন্বানঃ আকাঁশৎ | দেোঃ শ্বর্গসুরবজ্শনোরিতি 

বিশ্বঃ। গাঁং ভূবং গভতৌ। ন্ব্ের্ষু পশুবাথজ্দিওনেত্রঘুণিভূজলে | 
লক্ষার্ৃস্ট্য। স্ক্িযাৎ পুংনি গৌরিতামরঃ| প্রনর্বান্থ ইব তন্গীমকনক্ষত্রী- 
খিদেবতেইৰ স্থিতৌ তৌ রবধঘধে বিলোচনৈঃ পিবতাঁং অত্যাস্থা পশা- 

তখরমিতার্থঃ বিদেহনগরী মিথিলা তশ্সিবদিনীং মনঃ কর্তৃ পক্ম্পণতং 

নিমেষমপি তদ্দর্শনপ্রতিবন্ধকত্বাৎ বঞ্চনাং বিভম্বন[ং মন্যতে ম্ম মেনে। 

লটস্মইতি ভূতার্থে লট্ ॥ ৩৬॥ যৃপেতি। যৃপবতি ক্রিযাবিধো 
কর্ন্মান্থষ্টীনে জ্রতাবিতার্থঃ অননিতে লমা্তে মতি কালবিদবসরজ্ঃ 

কুশিকবংশবদ্ধানঃ ন মুনিঃ রাঁমম, অসাতেইাননেতি অমনম্ ইফৃণখম- 

সনং উত্বমনং চাঁপং তা দর্শনে উৎস্থৃকম্ মৈথিলাষ ,জনকণষ কথ- 
যাষ্ভুব কথিতবান ॥ ৩৭ ॥ তন্যেতি । পার্থিবোঁজনকঃ প্রথিত- 

বংশে জন্ম যম্য তথোকত্তশ্ত এতেন বরসম্পত্তিরক্তা। শিশোস্তসা 
রমনা ললিতং কেমলং বপৃঃ বীক্ষা স্বং স্বকীঘং ছুর(নমমানঘিতু- 
মশকাম। ননের্্যন্তীৎ খল। খন্ঃ বিচিন্ত্য চ ছুহিতৃশুল্কং কন্যাসুলাং 
জাসাভৃদেষং শুলকং ঘড়ীদিদেষে সা জামাতুর্বদ্ধকেইপি চেতি 
বিশ্বঃ। ভতসা ধনুর্তঙ্গরপস/ সবংস্থ্যা স্থিত] । সংস্থা স্থিতো ইতি 

বিশ্বঃ 'পীড়িতে! বাঁধিতঃ শিশুন! রীমেণ দু্ধরমিতি ছুঃখিতইতি 
ভাবঃ-& ৩৮৪ আব্রদীদ্দিতি | আব্রবীচ্চ নি শেষঃ। কিমিতি হে 



সত... লজীবদীীকা।. - [৯ 
গবন্মুনৈ বৃহর্তিঃ'মতলগৈর্দহস্ইজৈরবরপ ঢুফরং্যহ কর্ন ভর করি 
ঝলগ্ত 'বালগন্জস্ঠ'। ' কমগুঃ করিশীবকইনডাদর়ঃ। 'আোঘরৃন্তি বার্থ 
বাপারং চেষ্টিতং সাহুসমস্থমন্তমহং নোৎসচ্ছে 1৩৯. ক্োপিশ। ইত্তি। 
হেভাত তেন ধ্ষা বহুবে' ধন্থর্ভতে!, নরেশ্বরাঃ জেপিতাঃ-ত্রিষ। 
প্রাপিভীঃহি। জিত্ুতেধাতোরান্তাৎ কর্মাণি -ক্তঃ। অর্তিভ্রীভা দিম 
পুঙ্বাগমঃ। তে নরেশ্বরীঃ জ্যানির্ধাতৈঃ কঠিনত্বচঃ স্বাদ ভঁজান্-প্িগিসি 
বিধৃযাবমত্য গ্রতস্থিরে প্রস্থিতাঃ ॥৪*॥ প্রতীতি। খষিস্তং প্রতুাষাচ। 
ফিমিতি অযং রামঃ সারতে বলেন নিশমাভাং আাযতাষ্ অথবা গিয় 
সারবর্ণনয] কৃতম্ অলং গী নঁবক্তব্যেতার্থঃ। যুগপর্ধ্যাগুযোঃ কূতমিতা, 
মরঃ| অবাযং চৈতৎ কুতং নিবাঁরণনিষেধযোরিতি গ্ণব্ণাখ্য।নে। 
খিরেতি করণে তৃভীয। নিষেধক্রিযাং প্রতি করণত্বাৎ। কিন্তু অশনির্বতে 
গিরাবিব চীপে ধন্ুযোব ভবতস্তব বাক্তঃ দুষ্টসারে! ভবিষাতি ॥ 8১। 
এবমিতি | এবম আগুমনা মুনের্চনাৎ সজনকঃ কাকপক্ষকধরে.বালে 
ইপি রাঁঘ্ববে পুরুষসা কর্মা পৌরুষং পরাক্রময্। হাষনান্তযুবাদিতো- 
ইম্সিতি যুবাদিত্বাদন। পৌরুষং পুরু-স্যোক্তং ভাবে কর্াণি তেজসীতি 
বিশ্বঃ | ভ্রিদশগেপ ইক্দ্রগৌপকীটঃ প্রমাণমন্যা ভিদশগোপমারঃ। 
প্রমাণে দ্বধমজিত্যাদিনা মাত্রচ্প্রতাষঃ ততঃ স্বার্থে কঃ| তক্মিন্ কষ 
বত্নি বৌ দাহশক্তিমিব শ্রাদদধে বিশ্বস্তবান | ৪২| বাদিদেশেতি। 
অথ মৈথিলঃ পার্শগান্ পুরুষান্ কামু্কাতিহরণায় কামুকমানেতৃম। 
তৃমর্থাঞ্চেতি চতুর্থী । সহত্রলোচনঃ ইন্্রঃ তৈজসম্য তেজোমযস্য খনুষঃ 
প্রবৃত্তষে আবিভীবাষ তোযদান্ মেঘানির গণান্ গণীন্. গ্রণশঃ। 

* স্্যৈকবচনাঞচ। বীপ্যাযামিতি শসপ্রত্যযঃ | বাদিদেশ প্রজিঘায 
॥৪৩॥ তদিতি। দাশরথী র।মঃ প্রস্গুভূজগেক্্রইব ভীষণং ভযন্করং 
তত্বনূবাক্ষ্য আদদে জগ্রাহ। বৃষোধক্ঃ চিহ্বং যন্য স দিবো যেন 
ধন্থযা ক্রতুরেব মৃগঃ বিদ্রুতং পলাধিতং ভ্রতুমুগমস্থাসরতি। তাচ্ছীরলা 
গিনিঃ। তং. বিদ্রুতত্রতুন্বগান্ুসারিণৎ বাণমহাজৎ মুমোচ, 1881 

 আততেতি। সরামঃ সংসদা সতযা বিল্মযেন স্তিমিতং নেত্রং বন্দিদ্ 
কর্ম্দাণি তৎ. যথ। স্যাত্বথা ঈক্ষিতঃ লন. শৈলসোৰ সারো'যপা, তক্ষৈল- 

খু 

'লারদলি, ধনু ্ ররং পেশলং কোমলং পুষ্পচামিব নোভিয্তঃ 
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রাতিবন্ধাহ।«. মধ্ার্থর্য, নশবল্ড সুপ্নুপেতি, সমাস আভায 
মখিজাঙগকরোগ& ৪৫ তজামধনমিতি | তেন রীমেণ অভিমবত্রকর্ষপা 
ওল়াখা দল আভএব বজপরুষস্বনং বডমিব পরুষঃ স্বনে যষ্য তত রস্থঃ 

কর্ক্ঢ়মন্যবে' দৃড়ত্রো ধাষ।: মঙ্থাঃ ভ্রেশধে কতো £দন্যে ইতি বিশ্বঙঃ 1 

তীর্খবাষ ক্ষত্রং ক্ষব্রকুলং পুনরুদ্যতৎ গ্যাবেদযদিব জ্ঞাপষামাসেৰ ॥৪৬। 
দু্টেতি | অথ নৈথিলো, জনকঃ রুদ্রকাসুকে দৃষ্টঃ সারঃ স্থিরাংশো| ফল্ত 
তদ্ৃষ্টপারম্। সাঁরো! বলে স্থিরাংশে চেতি বিশ্বঙঃ | বীর্ধযমেব শুল্কং 
ধন্ুর্ভলকপমিত্যর্থঃ। অভিনন্দ্য রাঁঘবাঁয রামায অযোনিজাং দেবষ- 
দনলত্তবীং তমযাং লীতাং রূপিণীং শ্রিযমিব সাক্ষালক্ষ্ীমিব হ্যবেদষং 

'আর্পিভবান্ বচেতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥ উক্তমেবার্থং সোপক্কারযাহ, টমথি- 

লইতি। নত্যসঙ্গরঃ দত্যপ্রতিজ্ঞঃ। অথ প্রতিজ্ঞাজিজ্ঞীনা সম্পদাপৎস্ু 
সঙ্গরইত্যমরঃ | মৈথখিলে| রাঁঘবায অযষোনিজাঁং তনযাং ছ্যৃত্িমতস্তে- 

জন্িনঃ তপোনিধেঃ কৌশিকম্য সম্িধোৌ অগ্নিঃ সাক্ষী যদ্য সঃ 
অগ্সিপাক্ষিকঃ | শেষাদ্বিভীষেতি কপ্প্রত্যবঃ। সইব সপদি অতি- 
স্যষ্টবীন্॥ ৪৮ ॥ প্রাহিণোদিতি মহীছাতির্ভনকঃ মহিতং,পুজিিভহ 

পুরেটধমৎ কোসলাধিপতযে দশরথণয প্রাহিণৌৎ্ প্রহ্িতবীংশ্চ'। 
কিশিতি নিমির্নীম জনকানাং গুর্বাজঃ কম্চিৎ ।..ইদং নিমেঃ কুলং 
ছহিতুঃ সীতাযাঃ পরিগ্রহাৎ স্,যাত্বেন স্বীকার ন্বেতোঃ ভূত্যস্য ভাবো 

ভূতাঙ্ছং সোকস্গান্তীতি ভূত্যভাবি দিশ্যতা মন্ুপ্নন্যতামিতি ॥৪৯ ॥ 
অস্থিষেষেতি। স দশরথশ্চ সদৃমীমন্তু্ূপণন্ধ স্ব ষামস্থিযেষ রবমবিবাহ- 

নাঁচকাঁজ্ধেত্যর্থঃ অন্ুকুলব।ক্ ্ষানিষ্ধিরপাস্কুসার্থবাদী দ্বিজে। 
জনক্ষপুরাধাশ্চৈনং দশরথং প্রাপ। তথাহি কল্পবৃক্ষফলল্ত যো! ধর্লনঃ 
সদ্যঃপাকরূপঃ সোইস্যা।স্তাতি কল্পরৃক্ষকলধণ্নি অতঃ স্সুকুতাং পুণ্য- 

কারিণাং ফাজিক্ষিতং মনৌরথও সদ্যএব পচাতে হি. কর্দমকর্তরি জটু। 
স্বযমেব পরুং তবভীত্যর্থঃ। কর্ণ্মবৎ কর্ণ তুল্যক্রিষইতি কর্ণ্বন্ভাঁবাঁৎ 
তাঁবকর্মধোত্রিত্যা কনে পদম্ & ৫০ ॥ তস্েতি। বলভিৎসথঃ হুত্্রসহচন্কুঃ 

বশী স্বাধীনতাবান। 'বশ' আধন্ততা .চেতি ধিশ্বঃ। কর্সিতপুরস্ফিষা- 

বিঃ কৃতপুজাবিষে ভ্তপ্ঠ।গ্রজন্মনে! -ঘ্বিজস্য ফচনং জনন সম্দিষ্টং 
শক্রবাল্'ক্রতকাদ। শৃণোর্ডেক কাছ: নিনিরিালিনরি 



সি 010 সবদিক । : ছ 
স্ উচ্চ্চাল প্রতচ্থে। ৫১1: আঁধসাগেতি। এ শরিক ই 
পীঁড়িতৌপবনপাদপাং মিথিলাং বেউধন্. 'শরিদীক্বর্ধান অপসমাগি 
সা পুরী স্্রীযুবতিরা ধতম্ অভিপ্রনক্তং কাস্তপর়িভোগং প্রিযসন্তো খিদি 
প্রীতা! রোৌধং প্রীতিরোধম্ মনহিষ্ট সোঢবভী। 'ভেষর়োধন্ত মং লহ, 
ইতি তাবঃ ॥ ৫২॥ তাবিতি। সমযে স্থিতৌ আচারনিতষ্টী |: সময 
শপথাচাঁর কালনিম্ধীন্তমংবিদইতামরঃ 1" বর্ুণবমকৌ উপমা] উপমান 

যযোস্তৌ তথোক্তৌ তাঁবুভে৷ ভূপতী জনকদশরখোৌ লমেতা স্ব গ্রভী 
সদৃশীম আত্মমহিমানুরূপ।ং কন্যকানাং পীত।দীনাং তনযানাং রাম। 

দীন কৌতুকক্রিযাং বিবাঁহোৎদবং বিতেনতুর্বিস্তৃতবস্তৌ। তনো। 
তের্জিউ। ৫৩॥ পার্থিবীমিতি। উদ্বহতীত্যুদ্বহঃ। গচ।দ্যচ। রঘবণামূ 
দ্বহে! রঘদ্বহোরীমঃ পৃথিবা| অপত্যং স্ত্রী পার্থিবী। স্যাপত্যমিতাদি 
টিঢঢেতি ভীপ্| তাং সীতামুদবহুৎ পরিণীতবান্। অথ লক্ষমণ-্তস্য 

' সীতাষাঃ অন্ুজাঁং জনকক্যৌরমীম্ উর্শিমিলাম উদবহৎ। যৌ বরৌজদে 
তযোঁঃ রামলক্ষমণযোরবরজৌ অন্থজাঁতে ভরতশক্রম্বোী তৌ সুমধামে 

_কুশহজস্য জনকামুজন্য স্ুতে কন্যুকে মাঁগুবীং শ্রুতকীর্তিঞ্চ উদবহুতাম্। 
নাত্র বাতরমীবিবাহদে ষঃ ভিন্নে।দরত্বাৎ। তদক্তং পিতৃবাপুতে সাপে 
পরনারীন্ুতেষু চ 1. বিবাহাঁধানযজ্ঞাদে পরিবেন্তাদাদুষণমিতি ॥ ৫৭1 

তইতি। তে চতুর্থসহিতা স্্যশ্ত্বারইতার্থঃ। ৃত্তান্সারা দেবমুভ্তম। 
স্থনবো নববধৃপরিগ্রহাৎ নিদ্ধিমন্তঃ ফলসিদ্ধিযুক্তাঃ তস্য ভূপতেদশর- 

থস্য সামদবানবিধিতেদনিগ্রহাঃ চত্বার উপাষাইব বভূঃ। বিধীষতে ইতি 
বিধিঃ দীনে এব বিখিঃ নি্রীহোদও | স্থনামুপাধৈঃ বধূনাং দি্ধি 
ভিশ্টৌপম্যমিত্যন্থন্ধেযম্ ॥ ৫৫ ॥ তাইতি। ভা নরাধ্িপন্থৃতা 
জনককন্ঠকাঃ নৃপাত্মজৈঃ দরথপুবৈঃ কৃতার্থতাং কুলশীলবযোর়পা- 
দিসাফলামগরমন্ তে চ তাতিস্তথা। কিঞ্চ ম বরাঁণ।ং বধূনাঞ্চ সম(গম। 
প্রতাযানীং প্রকৃতীবণঞ্চ যোগইব সন্সিভাতীতি সন্িভেংংভবৎ | পড়া, 

দাচ্। প্রত্যযাঃ সনাদযো ফেভো] বিধীবষন্তে ভাঃ প্রকৃতধঃ। ধখ! 
গ্রকৃতিপ্রত্াযযোঃ লৈকার্থনাধনত্বং তদ্বদত্রাপীতি তাবঃ॥ ৫৬ ॥ এ 
মিতি।: এবমান্তরতিরমুরাগবান্ স দশয়ধঃ তাংশ্চতুরেংপ্যাত 

. পুঙ্কান্ তত্র শিখিলাধীং নিবেশা খিবাহা। লিবেশ? শিক্ষিক্বদ্বা 



লগ] সুধী তি ও ১৭৯. 
| ৭ 

মধু প্রকীর্ভিতইন্ি বিশ্ব: । ত্রিশ্বধস্থ প্রযাণেযু তন্তু বিকৃষউ মৈথিজঃ 
্ং পুরীং গ্ঠবর্তত:।” উদ্দেশক্রিষাপেক্ষবা কর্ত্বং পুর্য্যাঃ ॥ ৫৭: 

চলো “জাতু কদাচিৎ বক্সন্ি ধর্জীএব তরবস্তান্ প্রমণুত্তি ষে তে 
রূতকুপ্রমাথিনঃ প্রতীপগ্ধাঃ প্রতিকুলগামিনো মরুতঃ উত্তট! নদীরষাঃ 
হলীম অকৃত্রিমভুনিমিব | . জাঁনপদেতাঁদিনা ভীপ্। তমা বরূখিনীং 

নাং - ভূশতঘা ভূশং চিক্লিশুঃ ক্রিশান্তি ল্ম 1৫৮ ॥ লক্ষাতইতি । 
চনন্তরহ' প্রন্তীপপবনানস্তরং বন্ধং ভীমং পরিবেশস্য পরিধের্মগুলং 

[দয সঃ1। পরিবেশস্তব পরিধিরূপন্থ্র্যাকমণ্ডালে উত্যমরঃ | রবিঃ বৈনতেষ- 
মিতলা গরুড়হতস্য ভোগিনঃ সর্পসা ভোগেন কাষেন। ভোগঃ সুখে 

ীদিভ়তাবহেশ্চ' ফণকাষযো রিতামর£। বেছ্টিতশ্চতত2 শিরৌভ্রষ্টো ' 
[শিরিব লক্ষ্যতে স্ম ॥ ৫৯ ॥ শ্যেনেতি। শ্যেনপক্ষী এব পরিধ সরাঃ 

লক! যাঁলাঁং তাঃ সান্ধামেঘাএব রুধিরাদ্রাণি বাসাংপি বাসাং তাস্ত- 

থাক্ত1ঃ রজোধুলিরীসাম্ অস্তীতিরজন্বলীঃ। রজকৃষ্যাস্থতিপরিষদে!- 
লঙ্ষিতি বলচপ্রতাবঃ | দিশে! রজন্বলা; খতুমত্যোইক্গন)ইব | 
যাদ্রজঃ পুষ্পমার্তবমিত্যমরঃ |. অবলোকনক্ষমাঁঃ দর্শনাহ] নো বভভূবুই । 

কত্রদৃষ্টদোযাদপরত্র শান্ত্রদোষাদিতি বিজ্েষম। অত্র রজো বৃষ্টি- 

পাত উক্ত ॥ ৬*॥ ভাক্করইতি। ভাক্করো 'যাং দিশমধুাবান চ 
গ্যাং দিশুযষিতঃ | উপান্বধ্যাওবসইতি কর্ণাত্বম্। তাঁং দিশং শ্রিতাঃ 
শবীঃ গোমাযবঃ | ক্স্রিবাং শিবা ভূরিম।যগো মা যুস্থগ ধূর্তকাইত্যমরহ | 

তস্ত,শোণিতেন যা পিতৃক্ষিষা পিভৃতর্পণং তত্রোচিতং পরিচিতং ভার্গৰং 
চাঁদযন্ত্যইব প্রতিতযং ভষঙ্করং ববাঁশিরে রুরুবুঃ | বাশৃশব্দ ইতি ধা- 
তার্সিট্। তিরশ্চীং বাঁশিতং রুতমিত্যনরঃ ॥ ৬১॥ তন্দিতি। তৎ 
প্রতীপপবনাদি বৈকৃতৎ ছুর্নিমিত্তং প্রেক্ষা কৃতাবিৎ কার্যাজ্ঞঃ ক্ষিতে- 
ীশ্বরঃ শান্তিমনর্থনিরত্তিমথিকৃত্য উদ্দিশ্য, গুরুৎ বশিষ্টমন্বযুত্ক্ 
মপচ্ছৎ | প্রমো ংচষোগঃ গৃচ্ছ। চেতামরঃ | সগুরুঃ স্বস্তং শুভো- 

র্কং ভাঁবীতি তস্ত রাঁজ্ঞে! বাথীমলঘষণ্ড লঘুকৃতবান্॥ ৬২॥ তেজস- 
তি। সপদ্দি উত্থিতঃ'তেজসোরাশিঃ বাহিনীমুখে সেনাগ্রে প্রাছরাস 
ল ষঃ টৈনি কৈল্দধনি প্রস্তজা চিনা ললক্ষণীষা' ভাবনীষা পুরুষাকুভি- 
7 ন তথ্)কংবআভুদিতি শেষ £ ৬৩. পিহ্যমিতি। উপবীতং 



১৮ | | স্জীবহীক্া | . [শস্; 

বাক্ষণৎ ,চিনং বলা তং পিতুরয পিয়া. : বাধ্রৃতুপিকফলো দিদি 
যতপ্রত্যযঃ | ভমংশম্ ধস উরর্জিতং- ধন্থুরর্তিতং নাতুরযং মাডৃক। 
খতষ্ঠগিতি ঠক প্রত্যযঃ। তঙংশগ্চ। দধৎ যো তাগর্যঃ সসোনস্চজযুক়ো, 

ঘর্দদীধিতিঃ তুর্যযইৰ সদ্িজিহ্বঃ সপর্পঃ চদনদ্রুমইব স্থিতঃ .1 ৬৪| 

যেমেতি। রোৌষপরুষ আআ।-বুদ্ধির্স্য সং। আত্ম! যত্পোধৃতিতু দ্িরিতা, 
মরঃ| তস্য রোষপরুষাত্মনঃ স্কথিতিভিদে মর্যযাদীলজ্বিনোপি পি 

শাসনে তস্থষ। স্থিতেন বেপমানজননীশিরচ্ছিদ! যেন প্রাক্ ঘৃণ। অলী, 

ষত ভতোইনস্তরং মহী অজীযত। মাতৃহন্তঃ ক্ষত্ব,বধাৎ কুতো জু 
প্মেতি ভাবং॥ ৬৫ ॥ অক্ষেতি। যো ভার্গবঃ দক্ষিণভ্রাবণে সংশ্থিতেনা- 

ক্ষবীজবলযেন অক্ষমালঘ। ক্ষত্রিযীস্তকরণণনাং ক্ষত্রিষবধানাং একৰিং- 

শতেরেকবিংশতিসংখ।াযাঃ ব্যাজোইক্ষমালারূপঃ পুর্বো বসান্তাং 

গঞনামুদ্হত্সিব নির্বভো ॥ ৬৬ ॥ তমিতি। পিতুর্জমদগ্নেববধতবেন ্ষি 
ষক্তূকিবধোন্ভবেন মন্তু,না কেপেন রাজবংশানীং নিধনাধ নাঁশার্ঘম্। 
নিধনং স্যাৎ কুজে নীশে ইতি বিশ্বাঃ। দীক্ষিতং প্রবৃত্তমিতাধ। 

তং ভার্গবং স্বাং দশাং চাঁকলোকা বালাঃ ভুনবোধস্ত স পার্থিব 

বিষমাদ। স্বশ্যাতিদৌর্বলাৎ শত্রোশ্চাতিক্রৌধাৎ কান্দিশীকো তব, 

' দিতার্থঃ ॥ ৬৭॥ নামেতি। আত্মজে পুত্রে দারুণে ঘোরেইহিতে শত 

চ তুলামবিশেষেণ বর্তমানং র।মইতি নাম হাঁরসর্পযোর্বর্ুমানং রত 

- তমিবাস্ত দশরথন্যা হৃদাং হদযঙ্গমং ভযদাষি ভযঙ্করং চাতবৎ ॥ ৬৮। 

অর্থ্যমিতি ৷ স তার্গবোতধঘ্যম্ অর্থামিতি বাঁদিনং নৃপমনবেক্ষ্য ঘতো বৰ 

ভরতাগ্রজঃ ততস্তত্র। ইতরাতেযাপি দৃশ্যন্তে ইতি বার্ববিতক্তিকন্তদিং। 

ক্ষত্তে, ক্ষত্ত,কুলে বিষযে যঃ ক্লোপদহনে| রোাগ্সি ্তম্তার্চিষং জ্বাল 

মিব স্থিতাম্ | আ্বালীভাসে নপুংস্তর্চিরিত্যমরঃ | উদগ্রা তারকা 

ক্নীনিকা যন্তান্তাম্। তারকাক্ষঃ কনীনিকেত্যমরঃ | দৃশং সন্দধে 

॥ ৬৯॥ তেনেতি। কামু'কনিষক্মুষ্িনা শরমঙ্গ,লীবিবরচারিণং কুর্ষগ 

যো ুমিচ্ছতা যুযুৎসুলা তেন: 'ভার্গবেন বিগততীঃ নির্ভীকঃ পুরোগে 

তশ্রগত: রাখবে। নিজগদে উক্তঃ। কর্ণি, লিট 1৭০0 ক্ষত্তেডি। 

কত্ত জাতং: ক্ষত জাতির্্দে অপকারেণ : পিতৃবধরূপেণ নৈরি রর 

ভৎ আতাতং' বছগঃ একবিংশাতিবারান্ নিত্য: ৮০০০ 
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তধাপিচ্ুত্পপঠির ওখউনাদিবাতব হিক্রমন্ঠ:শ্রবাদা কর্ণনাত বাধিত 
রোষং-ভ্ীংপিতো ইন্ষি ৭১:17. মৈথিলস্তেতি | অন্ঠৈঃ পার্থিটবং অনু 
দিতপুর্দং পুর্বামনগিতম্থ স্ুুপ্স্থাপেতি মমাসঃ। 'অস্য মৈথিলম্থা ধু 

স্ুম্ষণো 8: গ্তবান্ কিলেতি বার্তায।মূ। বার্তানস্তাবা'যাঃ কিলেতা- 
মরঃ1: তদ্বমূর্ভগ্নং নিশম।1কর্ম; ভখত। আজ্মনেমম বীধ্যংমব শু্গং 
ভগ্রশিব লনর্থষযে -মন্যে ॥৭২॥ অন্যাদেতি। ' অন্যদ! অন্যস্মিন কালে 
গতি রাম ইত,যং শব্দঃ উচ্চরিতঃ সন মামেবাগাৎ সম্প্রতি ত্বযি 

উদযে'ক্ম:খ সতি বাস্তরুত্তর্বপরীতবৃত্তিঃ অন্যগ্ামীতি যাবৎ স শকে। 
মে পীড়ামাবহতি লক্জজাং করোতি ॥৭৩॥ বিভ্রতইতি। অচলে 

ক্রৌঞ্চাদ্রাবপি অকুণ্ঠভম্ অস্ত্রং বিভ্রতো। মম দ্বৌ সমাগমৌ তুল্াপ- 
রশধো রিপন মতো ধেনো ।ঃ পিতৃহে [মধেনেবৎপসল্যঠ হরণাদ্ধেতোঃ হৈ হযঃ 

ক্বার্যযশ্চ কীর্তিপহর্তর)যুদ/তঃ উদ্যুন্তস্তৃথচ। বইসহরণে ভারত- 
্লৌোকঃ। প্রনন্তশ্চাশ্রমাত্তণা হোমধেন্ব স্ততত।বলাৎ। হার বহশং 

ক্রোশত্য| বভ চ মহাদ্রেমানতি ॥৭3॥ ক্ষত্তযেতি। তেন কারণেন 
ক্রযষতে যেনানে৷ করণঃ ক্ষত্তিযান্তদ্য করণে।পি বিক্রমঃ তযি অজিতে . 
[াং লাবতি ম প্রীণাঁভি। তথ|হি। পাবকপ্য অগ্নের্মাহিম। স গণাতে ষঃ 
₹ক্ষবৎ কক্ষেইব। তত্র তস্যেবেত নগ্তমার্থে বতিঃ | সাখরেইপি জ্বলতি 

প৫ ॥বিন্বীতি। কিঞ্ এশ্বেরং ধতাঃ হরেবিষেঃরোৌজস! ধলেনাস্তবলং 

বভলারঞ্চ বিষি যক্ষমুত্য। অভাজি মভগ্ভি। ভঞীশ্চ চিণীতি বিভাষযা 
দলোপঃ। তথ[হি। নদীরধযৈঃ থ।তমুলম্ অবদ(রিতপ।দং তটদ্রুমং 

ঘত্রপ্যনিলঃ পাতযতি। ততঃ শিশুরপি রৌদ্রং ধন্ুরতাজ্ক মতি মা 
গবাঁরতি ভাবঃ ॥৭৬॥ তদিতি। তত্স্ম।ৎ দদ'যমিনমযুধং কামুক 
জায়! সংগ্রনয্য সংযোজা। লাপি লছুপুর্বাদতি গেরয।দেশঃ। 
মশরং যথা তথ! ত্বয। বিকৃষ্যতাং প্রধনং রখন্তিষ্ঠতু প্রধনং তাবদাস্ত1- 
মিভার্থঃ। প্রধনৎ মারণং রণ ইতি বিশ্বঃ। এবম?প মন্ধন্তঃকর্ষণেপি 
অহং তুলাবাছুতরসা সমবাহেবলেন | তয়ৰী বলরংহুসী ইত্যমর৪। স্বহ। 
জিতঃ 0:4৭ ॥ কাতরইতি। হর্দিবা উদগতার্চিবা 'উদগাতত্থিযা মম 
পরশুধায়য। তার্জতঃ ক।ভরোইপি ভীতোহলি 'রৃথ। জাগানিঘাদ্বেন 
করিনা অঙগলষে। 'বন্ত ল তখোভ্তঃ অভযযচনাঞঁপিঃ বধ্যন্ভ|দ্।- তৌ। 

রর 
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লিঃ: পুমানিতনরঃ 8.৮ | বধিভিএ “বীজ: ভা 
এবমুক্তবতি: সতি রাঁঘবঃ প্মিতেন হাসেন ৰিকপ্পিতাঁধরঃ লন্ তত্ব 

গ'হণমের ভমর্থমুচিতম্ উত্তরং প্রতাপদাত অঙগীচকার ॥ ৭৯ | ৯গর্ক্েতি। 
পুর্ধরজন্মনি নারাষণীবতারে বন্ধস্থান্তেন সমাগতঃ সঙ্গতঃ সরামোইতি, 
মাত্রমতান্তং লঘুদর্শনঃ প্রিষদশ? নেোংতবৎ তথাহি: নরামব;দঃ কেবল! 

রিক্তোপি সুতগঃ ত্রিদশচাপেনেন্দ্রধন্ুষা লাঞ্চিতশ্চিন্কিতঃ ্ পুন। 
ল্লুভগএবেতি তাঁবঃ॥ ৮ ॥ তেনেতি। বলিনা তেন বামেণ[ুভূমিনিহি। 
একা কোঁটির্যসা তৎ তৎ কর্মমণে প্রতবতীতি কার্ম্,কং ধশ্ুশ্ট। কর্ণার 
উকক্রিত্যুকণ্চ প্রত্যযঃ। অধিরোপিতং ভূভৃভাং রিপুর্তার্গবশ্ট ধম. 
শেষে! ধূমকেতনঃ অগ্সিরিৰ নিষ্গ,ভো নিস্তেজস্কঃ আন বভৃব। আঁ. 

সেতি তিউন্তপ্রতিরূপকমবাযম্ দীপ্তার্থকস্ীন্তেরূপং বাঁ ॥ ৮১॥ তা- 

বিতি। পরল্পরস্থিতীবন্যোন্যাভিযুক্তৌ। বর্দছামানঞ্ পরিহীনঞ্চেছি, 
ছন্দুঃ। বর্ধমানপরিহীনে তেজনী যযোস্তৌ তাঁবুতৌ রাঘবতীর্গবাবপি 
দিনাতাষে লাযংকালে পর্বণি তবৌ পার্বাণৌ শশিদিবাকরাবিব জনতা 
জনসম্হঃ। গ্রীমজনবন্ধৃতান্তলিতি, তল্প্রতায়ঃ| পশাতি স্ম অপ- 
শ্যৎ। অত্র রাঘবস্য শশিনা ভার্গবস্য ভান্ন। উপমাং ভ্রষ্টবাম 
॥৮২॥ তমিতি। হরস্থম্থসমিতঃ ক্ষন্দনমঃ কুপাম্থছবঃ রাঁঘবঃ আত্মনি 

বিষষে স্লিতবীর্ধ্যং কুিতশক্তিং তং ভার্গবং স্বং স্বকীযং সংহিতম্ 
অমৌধমীশুগ্ং বাণং চীবেক্ষা বাজার বভাষে॥ ৮৩॥ নেতি। অতি, 
তবতাপি ত্বযি বিপ্র ইতি হেতোঃ নির্দ্যং প্রহ্র্তম্ অলং শক্তে। নামি 

কিন্ধু অনেন পত্রিণা শরেণ তে.গতিং গমনং হন্ষি উভ মখার্জিতং 

লোকং স্বর্ণ হন্মি শংস ব্রহি॥ ৮৪॥ প্রতীতি। খষির্ভীরগ্ব স্তং রামং 
প্রতাবাঁচ কিমিতি তত্বৃতঃ স্ব স্বপত স্ত্বাং পুরাঁতনং পুরুষং ন বেদি ইতি 

 নৃকিন্ত খ যগ্যুবত্যর্থঃ কিন্তু গাং গতস্য ভূবমৰতীর্শবা তব ৈষঠৰং ধাম 
€তজে! চ্চিনেতি টা মিচ্ছ,না ময়] কোৌপিতোহানি ॥ ৮৫ ॥ তম্মনা 

বিছেি। পিতৃ। খবঃ পতৃবৈরিণো তস্মমাৎ কৃতবতঃ কোপেন তক্মী- 
দিস্কুণ | বিতাষ। সাতিঃ কাৎন্মৈইিতি জাতিপ্রতাষঃ। 'সসাগরাং বনু 
ধস মাীপটুত্ীদীনং দেষং কৃতবত5।: দেয়ে: ব্রাচেতি:কষ্জাং 

ফতিঃ 'কুত্কৃতায়া মে সরা পর্জপুরুষেণ দ্বষ|।: সহিত [বক 
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রহরিগর্যারঃত পক জযোকীর্সি খত আশাসাএব 1৮৬ 1, তদিভি। 
তত্তল্নাৎ.কাৌরগ1 হে.মতিমতাং বর পুণ্যতীর্ঘগমনণয অধপ্ত মিষ্ট 

পিতা মে খাতিংরক্ষ পধলকিন্তু খিলীকৃতা ছুর্গমীকৃভাপি স্বর্শপদ্ধ- 
তিরতোগলোলুপৎ €তাগনিস্পৃহং নাঁৎ ন পীড়বিষ্যতি। অতন্তয়েব 
অহীভ্যর্থঃ ॥.৮৭ ॥ গ্রতাযপদ/তেতি । রাঘবঃ তথেতি প্রত্যগ্রাদযত অঙ্গী- 

কৃতবান, প্রাক্জা,খঃ ইন্্রদিক্ুখ্ঃ লাক বিনসর্জ চ। স সাযকঃ সুকৃ- 

তোঁপি সাধুকীরিণোপি । করোতেঃ ক্কিপ্। ভার্গবন্য ছুরতাষো ছুরতি- 

ক্রমঃ শর্গমার্গসা পরিঘঃ প্রতিবন্ষৌইভবৎ ॥৮৮ ॥ রাঘবইতি | রখঘ- 

বোঝপি ক্ষম্যতামিতি বদন্ তপোনিধের্তীর্গবস্য চরণৌ সমস্পৃশৎ 
প্রণনীম | তথাহি তর়স্থিনাং বলবতাং তরপ1 বলেন নির্জিতৈষু 
শক্রষু প্রণতিরেব কীর্তযে ভবতীতি শেষঃ ॥ ৮৯॥ রাঁজসত্বমিতি | 
নাতুরাগতং ম।তৃকং রাঁজসত্বং রজোগুপপ্রধানত্বমবধূষ পিতুরাগতৎং 
পিত্যাং শমং যদ! গমিতোংস্মি তদ] ত্বযা মম অপেক্ষিতত্বাৎ অনি- 

ন্দিতম্ অগহিতং ফলং স্বর্গহানিলক্ষণং যসা সোক্ষং নিগ্রহোপকা- 

রোইপ্যন্থগ্রহীকৃতো নম্থ উপকারীকুতঃ খলু ॥ ৯০॥ সাঁধযামীতি। 
অহং সাঁধযাঁমি গ্রচ্ছাঁমি দেবকার্যামুপপাদযিষাতঃ সম্পীদযিষ্/তত্তে 

কবিঘ্বমস্তব বিঘ্বাভাবোতন্তব । অব্যযং বিভক্তীত্যাদিন| অর্থাতাবেইব্য 

যীতাবঃ। সহ লক্ষ্ষণেন সলক্ষ্পণঃ তম্1 তেন সহেতি তুল্যযো- 

ইতি বহ্ুত্রীহিঃ। লক্ক্পণাগ্রজং রাঁমম্ ইতি বচ উচিবান্ উক্ত- 
বান্। ব্র,ঞঃ কল্গুঃ। খধিস্তিরোদধে অন্তর্ধধে.॥ ৯১॥ তন্মিঙ্সিতি। 
তন্মিন ভার্গবে গতে মতি বিজযিনং রামৎ পিতা ন্সেহাঁৎ পরিরভ্ 

আলিঙ্গয পুনর্জাতমেবামন্যত। ক্ষণং শুক যসোতি বিগ্রহঃ ক্ষণন্ড- 
চন্তসা দশরথমা পরিতোষলাভঃ সন্তৌষপ্রাণ্তিঃ কক্ষাগ্সিন] দাবা- 

নলেন। কক্ষঃ শুক্ষক1ননবীরুধোরিতি বিশ্বঃ। লভ্বিতস্যাতিহতস্য 
তরোরু্টিপাত ইবাভবত ॥ ৯২॥ অথেতি । অথ ঈষদসমাণ্তঃ শর্বকঃ 

শর্ববকল্পঃ | ঈষদনমাপ্তাবিতি কল্লপ্ প্রত্যাবঃ। অবনিপাঁলঃ ক্৯1 
রমা! নর! উপকার্ষা! বশ্মিন স তশ্মিন পথি কতিচিৎ শর্বরীঃ 
রাতী- এরমধিত্বা মৈথিলীদর্শনীনামঙ্গনানাৎ লোচনৈঃ কুবলযাঁনি যেষাং 
সঞ্জীতখনি, কুব্লবিতাং। তদন্য মঞ্জীতং তারকা দিত্যইতি ইতাচ্প্র- 

রগ 



| ৯৮৪ ১  সজীবনী টীকা। 1. রঃ ১১ র্ 

তাষঃ। কুলমিভা। গবাক্ষাঃ বন্যা স্তাং হাম অনিশং প্র 
িবান্। ৯৩। রি 

উদ্ধি পীকোলাচসদরিনাবহারিিটিতাযাং বুবংশবাণাখ্যাযাং 

দলীবনীদমা খ্যাহামেকাদশ, সর্থঃ। 



দ্বাদশঃ সর্গন । 

বন্দামহে মহোদগুদেদর্ণড রঘুনন্দনেই | 
তেজোনির্ধিিতমা্গুমণ্ডলৌ লে।কনন্দ্নো ॥ 

নির্বিষ্টেতি। ন্েহযন্তি গ্রীণযন্তি পুরুষমিতি স্পেহাঃ। পচাদাযচ্। 

শিহাস্তি পুরুষা যেযু ইতিবা ন্সেহাঃ। অধিকরণার্থে ঘঞ। বিষষাঃ 

শকাঁদযঃ তএব ন্সেহাঃ নির্বিষ্টাঃ ভূক্ত:£ বিষষন্সেহীঃ যেন স তখোক্তঃ। 

নির্বেশে। ভূতিভোগযোরিতি বিশ্বঃ। দশ। জীবনাবস্থ! তস্য! অন্তং 

বার্ধাকমুপেষিবান্ স দশরখঃ উষনসি প্রদীপরর্টিরিব দীপজ্ব(লেৰ আ- 

লন্নং নির্বাণং মোক্ষে! যস্য স তথোকজ্তঃ আমীৎ। অর্চিঃপক্ষে তু 

বিষযোদেশঃ অশশ্রুয়ো ভাজনমিতি যাঁবশু। বিষষঃ স্যাদিক্ত্িয়ার্থে দেশে 

দনপদেপি চেতি বিশ্বঃ। ন্েহভ্তিলাদিং। ন্েহস্ভৈলাদিকরসে দ্রবে 
সাণৎ সৌহ্বদপি চেতি বিশ্বঃ। দশ1 বর্তিক | দশ] বর্ত।ববস্থাযামিতি 

বিশ্বঃ | নির্ববণৎ বিনাশ? নির্ববাণং নির্তৌ মে।ক্ষে বিনাশেগকমজ্জন- 

ইতি যাঁদবঃ ॥ ১॥ তমিতি। জরা কৈকেযীশঙ্কযেব পলিতদা কেশাদি- 

শৌক্রাসা চ্ছন্মন1 মিষেণ। পলিতং জরস শোৌক্রাং কেশখদাবিতামরঃ 

বর্ণমুলং কর্ণোপকণ্ঠযাগতা রামেস্রীঃ রাজলক্্মীঃ ন্যস্ততাঁং নিধীযত।- 
মিতি তম আহ ' দশরথঃ বৃদ্ধোকহমিতি বিচার্ধ্য রামস্য যৌবরাজ্যা- 

ভিষেকং চকাজ্কেতার্থই 1 ২॥ সেতি। সা পৌরকান্তম্য রাঁমন্ত 

অভ্যুদযশ্রতিঃ অভিষেকবা্ত। কুলা। কৃত্রিম! সরিৎ। কুল্যাল্লা কৃত্রিম 

ষরিদিতামরঃ | উদা।নপা।দপানিব পৌরান প্রত্যেকং হ্ল।দযাঁঞ্চক্রে (৩1. 
তল্যেতি। ক্ররনিশ্চষা কৈকেষী তক্ঠ রামস্যা কল্লিতং সম্ভতম্ অভি- 

ষেকম্য সন্ভারম্ উপকরণং শেশকেণফৈঃঃ পার্থিবাশ্রতিদূষিযামীন স্বছৃঃ 
খমুলেন রাজশোকেন প্রতিববন্ধেত্যর্থ£॥ ৪ ॥ সেতি। চণ্ডী অতিকো- 

গনা। চওস্তত্যন্তকৌপনইত্যমরঃ। স| কিল তর্ভ। আম্বীনিভা অন্থনীতা 



সি. স্ীরহীটিরা |... [ইহ 
সতী তেন ভর্ভ1..সংশ্রুতো প্রতিজ্ঞাতৌ বরো ইত্স্রেগ' নিজ স্ব 

 ভূর্বিলেবনমীকাদৌ মগ্লীরুরগাবিব উদ্ধবাম উদজ্রগার | ৫. তযোরিতি। 
স1. তযের্করযোর্মধো একেন বরেণ রাঁমং'চতুর্দিশসমাঃ সংবতসরান্। 
অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয!। প্রাব্রাজযৎ প্রাবসযৎ দ্বিতীযেন বরে সুতন্ব. 

তরতস্ত বৈধব্যেকফলা স্বট্বধব্যমা ত্রফলাং নতুপতোগ্রফলীমিতি তাং 
শ্রিষমৈচ্ছৎ ইযেষ | ৬॥ পিত্রেতি। রাঁমঃ প্রাক পিত্রা দত্তাং মহীং 
রুদন্ প্রতাপদাত অঙ্গীচকার ন্বত্যাগছ্ুঃখাদিতি তাঁবঃ। পম্চাৎ বনায 
গচ্ছ ইতি এবংরূপাং তদাজ্ঞাঁং পিত্রাজ্ঞাং মুদিতো তগ্রহীৎ .পিত্রান্া- 
করণলাভাদিতি তাঁবঃ ॥ ৭॥ দধতইতি। মঙ্গলক্ষৌমে'দধতো! বল্কনে 

বসামস্য আচ্ছাদযতশ্ট তস্ঠ রামস্ত. সমমেকবিধং মুখরাগং মুখবর্ণং 

জনণঃ বিন্নিতাঃ দদৃশডঃ | সথছুঃখবযোরবিকৃতইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ সইতি। 
সরামঃ গুরুং পিতরং সত্যাদ্বরদানরূপাদলোপযন অন্্রংশযন. সীতা, 

লক্্মণযোঃ খেতি বিগ্রহঃ ভাত্যাং সহিতঃ সন্ দণ্ডকারণ্যং বিবেশ 

সতাং মনশ্চ প্রত্যেকং বিবেশ। পিতৃতক্তা| সর্ব্বে সন্তঃ সন্ভষ্টাঃ ইডি 

ভাবঃ ॥ ৯. রাঁজেতি। তদ্ঘিযোগণর্তঃ পুত্রবিযোগদুঃখিতঃ রাঁজাপি 

স্বকর্মণ! মুনিপুত্রবধরূপেণ জাতঃ স্বকর্মজন্তং শাপং পুত্রশোৌকজং 
মরণীতকং ন্মৃত| শরীরত্যাগমাত্রে শুদ্ধিলীভং _প্রাযশ্চিত্ত মমন্যতে- 
ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ বিপ্রোষিতেতি | বিপ্রোধিত1ঃ গতাঃ যম্মিংস্তত্তথোক্ম্ 

 অগ্তমিতঈশ্বরো রাজা বস্য তত্তথেজ্তং তদ্রাজাং রঙ্ধন্বেষণদক্ষাণাং 
দ্বিষামামিষতাং তো গ্যবস্তুতাং যযৌ। আমিষং তোগ্যবস্ত্রনীতি কেশব? 

॥ ১১ ॥ অথোতি। অথ অনাথাঃ প্রকৃতযোইমাঁতাঃ। প্রকৃতিঃ মহজে 

যৌনাব্মাতো পরমাত্মনীতি বিশ্বঃ। মাতৃবন্ধুনিবাসিনং ভরতং স্তততি 
তাশ্রুভিঃ ্পিতৃমরণগুপ্ডাথাম।ত ভীবঃ মৌলৈঃ সচিবৈরানীষযামাসুঃ 

আশগ্রমযাঞ্চক্র,£ ॥১২॥ গ্রত্বেতি। কৈকেযীতনযোতরতঃ পিতুন্তথা 
বিধং স্বমীতৃমূলং মৃতুযুং ময়ণং শ্রত্ব। স্বন্তা মাতুঃ কেবলং পরায্ম)খো 
ন কিন্ত শ্রিয়োপি পরাত্ম;খ আসীৎ ॥ ১৩।. সটৈন্যইতি। সসৈন্যো 

তরতঃ রামমন্বগণচ্চ কিং কুর্বন্ অশ্রমালযৈর্বববাসিতি - দর্শিভবান্ এতে 
রাঁমনিবাস| ইতি কথিতান্ সপৌমিত্ের্সস্মণম হিতস্ত" ত্য: রাসন্ত 
বসহিজ্রমীন্ নিৰাসবৃক্ষান্; পশান্' উদপ্রুচঃ রুদন: 6581: "ডিবরেতিণ 



১হাসর্্ ]  রখুবংশে 7 ১৮: 
চিত্রকুটবনস্থং তংরনঞ্ধ -গুরোঃ পিতুঃ কথিতন্বর্গতিঃ কথিতপিতৃমরণঃ 
সন্গিত্ার্থঃ "অস্থচ্ছিষ্টা অনন্ুভূতশিষ্টা সম্পৎ গুণোৎকর্ষো যস্তাহ সা? 
স্পৎ গুণৌতকর্ষ ইতি কের্শবঃ | তথা লক্গ্প্যাকরণেন নিমন্ত্রযাঞক্রে 
আহ্ছতবান, ॥১৫॥ সইতি। সহি ভরতঃ প্রথমজেইগ্রজে তশ্মিন্ 

রাঁমে অকৃতশ্রীপরি গ্রহে সতি স্বষং ভুবঃ স্বীকরণাৎ আআনং পরি- 
বেত্তারং মেনে। পরিবেত্ীস্থজোইনুঢজ্যেষ্টে দারপরিগ্রহাদিত্যমরঃ। 
ভূপরিগ্রহোইপি দাঁরপরিগ্রহনমইতি ভাঁবও ॥১৬ ॥ তমিতি স্বর্গিণঃ | 

পিতুঃ নিত্লেশাৎ অপীক্রক্ট ২ নিবর্তষিতুমশ্যকং তং রামং পশ্চাদ্রাজ্যা- 
ধিদেবতে স্বামিন্ঠো কর্ত,ং পিকে যযাচে ॥ ১৭॥ সইতি। স ভরতে 
জাত্র! রাঁমেণ তথেত্যুক্ত।া বিস্যষ্টঃ সন পুরীম্ অযোধ্যা নাবিশদেব 
কিন্ত নন্দিগ্রীমণতঃ সন্ তন্ঠ রামন্ত রাজাং হ্যাঁসমিব নিক্ষেপমিবাভু- 
নক্ অপাঁলবত নতু ভূক্তবানিত্যর্থঃ। অন্যথ| ভূঙ্গোইনবনইত্যাত্মনেপ- 
দপ্রনঙ্গাৎ । ভূজেলড.॥ ১৮ ॥ দৃঢ়েতি। জোষ্ট দৃট়তক্ভিঃ রাঁজাতৃষ?া- 
পরাত্মখো। ভরতঃ ইতি পুর্ব ক্তানুষ্টানেন মাতুঃ পাপস্থ প্রাষশ্চিত্তং 
অপনোদকং কর্মা অকরোদিবেত্যুত্প্রেক্ষা। দঁটভক্তিরিতার্থ দৃট়শবস্তর 
জ্রিযাপুংবদিতাাদিন| পুংবজ্ঞাবো ছুর্ঘটঃ অপ্রিযাদিন্িতি নিষেধাৎ 
ভক্তিশবস্থা প্রিযাদিষু পাঠাৎ অতে। দৃঢ়ং ভক্তিরস্যেতি নপুংসকপুর্বর- 
পদ! বহুত্রীহিঃ ইতি গণবাাখানে দটভক্ভিরিত্যেবমাদিষু পুর্ব্পদস্ত 
নপুংসকত্বন্ত বিবক্ষিতত্বাৎ নিদ্ধমিতি সমাধেষ্ম্। বৃত্তিকারাশ্চ দীর্ঘ- 
নিবৃত্তিমা ত্রপরে। দৃঃভক্তিশব্দে। লিঙ্গ বিশেষস্তানুপকারত্বৎ স্ত্রীত্বমাবিব- 
ক্ষিতমের তম্মীদস্ত্রীলঙত্বাৎ দৃটভক্তিশবদম্তাযং প্রযোগ ইত্যভি প্রাষঃ। 
হ্যাসকারোপ্যেবম্। ভোজরাজন্ত কর্মনাধনন্যৈর ভক্তিশব্বনা প্রিষান্দি- 

পাঠাৎ তবানীতক্কিরিত্যাদো কর্মানাধনগ্থাৎ পুংবন্তাবপ্রাতিষেধঃ দৃঢ় ত- 
ক্ির্িত্যাদৌ ভাবলাধনত্বাৎ পুতবন্ভাবসিদ্ধিঃ পুর্ববপদ্স্যেত্ণাহ ॥ ১৯ ॥ 
রামইতি। সাল্গুজঃ শান্তে রামোইপি বৈদেহ্যা সহ বনে বল্টেন 
বনভবেন: কন্দসুলাদিন| বর্তবন্ বৃত্তিং কুর্ববন. জীবন. বৃ্ধেক্ষাঞুণাং 
ব্রতং বনবাসশব্সকং যুব! যৌবনস্থএব চচার ॥২* ॥ প্রভাবেণেতি।'স 
রার্মহ কদাচিৎ প্রতাবেণ-ম্বমহিন্ী স্তস্তিত স্থিরীকৃত] চ্ছায বসত তং বন. 
স্পতিযশভরিতঃ সন কিঞ্িদীষৎ আমাদিব'লীতাবা অঙ্কে -শিশ্যে জৃদ্বাপি 



রর ভগিনো; টা খদর্শিরা ক্িনারোহীনাগ নর কাকি 
পজাগীতাদরং 1. ছুঃজিউ দা ষঘা তম চন কর্দানিব মি ফানি 

নন বির্ষলেতোতিহো || ২২। তপ্মিরিতিগ। “রীময। আীতিই পিউ 
তা রামস্তন্মিন্ কাকে ইষীকান্ত্রং কাঁশাস্রীম্। ইযীকা কাঁশনুচাউহা 

দায় আশ্থৎ অবাতি স্ম। অন্গু ক্ষপণই'তি: ধাতো বু অন্ত, 
ধূজিখ।াতিতোইডিভাঙপ্রত্যযঃ। অনাতেম্থ গিতি থুগাখিমঃ স্্টাহ। স্্ 

এনা বাষেন'দানেন তন্মাদন্ত্রাদ।আানং মুমুচে নুক্তবান্। খুঁচের ক 

গিলিউি। ধেস্থং মুমোৌচেতিবহ প্রয়োগঃ ॥ ২৩॥ বাণইতি। "রাম 

সা ।দ্ধেতোং পুনর্ভরতা গমন শঙ্কা উতস্ভুকনারঙ্গ।ম্ উৎকঠতহরিণ 

চিন্ীকুটস্থলীং জো তত্যাজ। আঁল্শ্টাদৌ দেশশ্চেতি বিগ্রথঃ | ২, 
চ্ীধর।বিতি। স রামঃ অভিথিষ সাধুন্যতিখেষানি | পথ্যতিথিবতি 
খনতেউঞতি উঞপ্রতায়ঃ। তেষু ঝবিকুলেবু ধগাশ্রমেযু । কুঁলং কুলে 
রঈীণে দেহে গেহে জনপদেইস্ববইতি টহমঃ। বর্ষ।ন্তু ভবানি বার্ষিকাণি 
ভাষ্গিতি ঠক্প্রতায়ঃ তেযু খে  মক্ষত্রেযু রাশিষু বা ভাক্ষরই 
বট” দক্ষিণাং দিশং প্রযযে ॥ ২৫1 বভাবিতি। তং রামমন্ুগঙ্ছ 

| স্িদেহ(ধিপতেঃ সুতা নীতা টৈকেযা! প্রতিধিক্। নিবারিতাপি গুে। 

পুরী গুগোহন্ুক! লক্গ্মীঃ.রাজলঙ্গ্মীরিব বতৌ॥ ২৬। অঙ্থৃ্যেতি 

জী মীতা অন্থুস্থযষ| আর্রতার্যাযা অতিস্থস্টেন দত্তেন পুলাগন্ধেনাঙ্গ 

বীজ কানমং বনং পুষ্পেন্য: উচ্চলিতাঃ নির্গতাঃ যটপদ] যন্মি-স্ত 

ধীডৃতং চকাঁর॥ ২৭॥ নন্কোতি। সন্কণাভ্রকপিশে| বিরাধোনাম রাক্ষস 
রা: 'রাহীরিবেন্দোঃ ভগা বামপা মারমানম বৃত্যাবরধা তি 

সি্টদইতি ৷ লোকদা শোষণঃ শোষকঃ স রাক্ষণ; তয়োঃ রামলক্ষাণ 
ফৌরধো'মৈথিলীং নভোনভপাযোঃ শ্রাবণভাত্্র পদযোরন্তরে যো বৃ 

মহা বর্ষপ্রাতিবন্ধইব জহার |: রিং তন্িষা্টেহব হি 
ভদাবিত সরঠ11২১। তমিতি | ফকুংসথদয গোহাপতৌ 'গুনদৌধ্লি 

হন সা তং বিরাধং বিবিধ থা" ৯4৮ রর 



ধা ধা নিক ৬, ॥. াগদ্পু ততো! রাঃ কুবি 

গম্তাসা-শীবলাৎ পর্চান?ং বটান1ং.সমাহারঃ পঞ্চবটী। মাতা 
তৎপুরুষ+ সংখা। পুর্কোদ্বিগুরিতি দ্বিগুসংজ্ঞার়+ং দ্বিগোরিতি : সঃ 
দ্িগুরেকবচনমিতি একবচনম্। গ্যাং পঞ্চবট্য।ং বিদ্বাদ্রিঃ পরকৃঞ্ 

' বুদ্ধেঃ গুর্বববস্থাযীমিব অনপৌঢস্থিতিরন তিত্রন্তমর্ধ্যাঁদঃ ত্থোৌ ॥ ৩১- 

রাঁবণাঁবরজেতি । তত্র পঞ্চবটাং মদনাতুর! রাবণীবরক্কা স্ুর্পণখ! 
গুর্বপদগু্ঠ সংজ্ঞ।য়)মগইতি পত্বম। রাঘবম্. নিদা ঘার্তা . ঘর্দডণ্ড 
ব্যাকুল] ব লা ভুজঙ্গী মলযদ্রুমং চন্দনদ্রমমিব অভিপেদে প্রাপ ॥এ! 
সেতি। সা স্র্পণখা সীতাসন্গিধাঁবেব কথিতাম্বয! কৰিতবংশা .সর্তু 
তং রামং বত্রে বতপতী তথাহিঅত্যরূঢ়ো২তিপ্রবৃদ্ধো নারীণাং মনো 
তবঃ কাঁমঃ কালজ্ঞোইবসরজ্ঞে। ন ভবতীতি অকাঁলজ্ঞো হি ৩৩ 1 কলন্র- 
বানিতি। বৃবঃ পুমান্। রূষঃ স্যাদ্ধাসবে ধন্মে গৌরভেষে চ শুকলে, 
পুংরাশিভেদযোঃ শৃজ্যাং মুষকশ্রেষ্ঠটষোৌরপীতি বিশ্বঃ। বুষং পুরুষম 
'আত্মার্থমিচ্ছতীতি রৃষস্যন্তী কামুকী। বৃবস্যন্তী চ কামুকীতামর, 
স্ুপআত্মনঃ ক্যজিতি ক্/চ্প্রত্যরঃ অশ্বক্ষীরবৃষলবণণনবমাতপ্রীতে 
কাচীতি অস্ুগ্র গ্রমঃ ততঃ লটঃ শত্রাদেশ: উগিতশ্চেতি ভীপৃ। প্লোক! 
খস্ত বৃষস্কক্ষে! রামঃ ৰৃষন্যন্তীং তাং রাক্ষণীং হে বালে অহং কলত্র, 
বান্ মে কনীষাংনং কনিং ভজন্বেতি শশ।স আজ্ঞাপিতবান্॥ ৩৪৭ 
জ্যেষ্টীভিগমনাদিতি। পুর্বং জ্োষ্টাভিগমনীৎ তেন লক্ষ্মণেনীপি 
অনতিনন্দিত।, নাঙ্গীকৃত| ভুযো রাখী শ্রয়া সা রাক্ষপী উতে' কুলে ভজ? 
তীত্ুতযকুলতাক্ নদীবাভুৎ। সা হি যাতাষাভাভ্যাং পর্যযাষেণ, কুলদ্ধ 
যগ]মিনী নদীনদৃশাভূদিত্ার্ঘঃ ॥ ৩৫ ॥ সংরপ্তমিতি। মৈথিলীহাস ক্ষণ: 
সৌস্যাং মৌম্যাকারাং তাং রাক্ষলীম্ নিবাঁতেন স্তিমিভাং নিশ্চলাসুত 

দধেরেলাম, অনু বিকৃতিম্. অস্ব, পুরমিত্যর্থঃ। অধান্ব.বিকৃতো বেলেতামর$1 
চত্তে দেয়ইর -নংরন্তং. সংক্ষোভং নিনাষ ॥ ৩৬ ॥ ফলমিতি । স্রোকছঃ 
য়েনাম্বষঃ অ্যোপহাসনা ফলং সদ্াঃ 'সম্প্রত্যেব-প্রাপ্স্যসি. মাং পয 

ত্য কমু] .কুতমউপহ্াসরূিত করণত বাণ্ত্র্যাৎ বিয়ষে -স্বগ্যাঃ, কত্র 
পরিদতর, ত্র, ৪৯91. ঈভীতে।. ভারত রত, রিকতীসারি, 



১৯৪, বৃ ৯ সর্ঃ: 

তী ৈধিনীঘ তন রি নান স্পা কারনধযুকতমিভা্থ, 
বূপমাকারং প্রত্যাপদ্যত স্বীচকার অদর্শযদিতা ঘঃ॥.৩৮ ॥ লক্ষ্ষণইতি। 

লক্ষণ প্রথমং কোকিলাবন্মঞ্বাদিনীং পশ্চাৎ শিবাবদেবারন্বনাং 
তাং শুর্পণখাং শ্র্ধ। তন্যাঃ স্বনং শ্রত্বেত্যর্থঃ বিকৃতা মীযাবিনীতি 

বুরুধে ধুদ্ধবীন্। কর্তরি লিট্ ॥ ৩৯ ॥, পর্মশীলামিতি। অথ নম লক্ষণে 

বিকৃষ্টীনিঃ কোশোদ্ধৃতখডমঃ সন্ ক্ষিপ্রং পর্ণশলা প্রবিশা শীষয়তীতি 
ভীষগাম্। নদ/দিদ্ধাং লাঃ কর্তরি তাং রাঁঞ্ষদীং বৈরূপ্যসা পৌনরক্তাং 

দ্বৈগুণযং লঞ্ষণযা তেনযোজষৎ যোদ্িতবান্। স্বতাবতপ্্ীবিকতং 

তাং কর্ণাদিচ্ছেদেন পুরতিবিকতীমকরোদিত্া ঘঃ ॥ ৪০ ॥ সেতি। না 

বক্তনখং ধাঁরযতীতি বক্রনথধারিণী তয। বেণুবৎ ককশপর্বাযা অতএবা- 

্কশস্যাকীরইবাকীরো যদ্যাঃ সা তষ| অঙ্গুলা। তৌ রাঘবে অস্বরে ব্যো্রি 

স্থিতা। অন্বরং ব্যোম্সি বানসীতামরঃ। অতর্জযৎ অভৎসয়ৎ তর্জইতি 

ব।তোশ্টৌরাদিকাদন্ুদর্তেত্বাদাভত্মনেপদেন তাব্যং তথাপি চক্ষিখ্ো- 

ডিজ্তরণ।ৎ জাপকাদনুদান্দাত্তেত্বনিমিত্তনীত্মনে পদপানিত্যন্বাৎ প. 

রন্মৈপদমুহামিতু/ক্তম আখ্যাত চক্দ্রিকীয়া তর্জষতে তর্তনযতে তজ্জয- 

তীতাপি দৃশ.তে কবিদ্থিতি ॥৪১| প্রথপোতি । না আশু জনস্থাঁনং প্র।প। 

স্বরদিতো1 রাক্ষসেতাস্তথাবিধং স্বাঙচ্ছেদাত্মকম্ উপক্রমাতইত্বাপ- 

্রমঃ। কণ্মণি ঘঞ্গ্রতায়ঃ রমনা কর্ত,রুপক্রমঃ রামোপক্রমং রাঁমে- 

গাঁদ|বুপক্রীন্তগিতার্থঃ উপজ্ঞৌপক্রমং তদাদা|চিথ্যাসাধামিতি ক্লীব 

ভ্বমূ। তন্গবং রক্ষনাঁং কর্মভুতীনাং পরিভবমচখেোী চ॥ ৪২ ॥ মুখেতি 

নৈঙকতি রাক্ষা2। নৈধতো যাতুরক্ষণী ইত/মরঃ | মুখাবযবেষু কর্ণাদিু 
লুন]ং চ্ছিপ্নাং | পুরে |দধুঃ অগ্রে চক্র ।রিতি যহ তদেবরাঁমাভিযাগ়িনাং 

রামভিদ্রবতাং ০ ॥৪৩।॥ উদ্দিতি। উদাযুধ।ন্ উদা- 

তাঁযুধান্ আপততআ গচ্ছতো দৃপ্ডাস্ত।ন্ স্বরাদীন্ প্রেক্ষ রাঘবশ্চাগে 

বিজ্যসাণশংস।ম্ আশাং লক্ষণে সীতাঞ্চ নিদধে | সীতা রক্ষণে লক্ষমণং 

'নিষুজা স্বয়ং যুদ্ধায় নন্নন্ধইতি ভাবঃ| ৪8 | একইতি। দাশরখীরাম। 

একো ইদ্ছিতীয়ঃ য।তৃখানাঃ কামং সহত্শঃ সন্তীতি শেষঃ তৈর্যাতৃধা 

নৈস্ত সরামঃ আজো তে যাতুধানাঃ যাবন্তে। যাবৎসংখ্যকএব তাৰ 

স্তাবৎমংখাবশ্ট দদৃশে ॥ ৪৫ ॥ অদ্দিতি। অথ শুভাচারে| রণে সাঁধুচ। রী 
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সদ্ৃত্তশ্চ স করতঃ অসর্জনেন ছুর্জনেন রক্ষোজনেন চ. প্রযুক্তং প্রে- 
বিতম্ উচ্চারিত দুষণং দুধণাখাং রাঁক্ষলম্ আআ্মনে! দুবণং, দোষমিব 

 ন চক্ষমে ন নেহে প্রতিকর্তং প্রবৃত্ত ইতার্থঃ॥ ৪৬॥ তমিতি। সরাম তং ” 
দুষণ খরব্রিশিরসৌ চ শরৈঃ প্রতিজগ্র।হ প্রতিজহারেতার্থঃ। ক্রমশঃ. 
যথাক্রমং প্রযুক্ত অপীতি শেষঃ ত্য তে শরাঃ পুনঃ চাঁপাঁৎ সমং যুগ 
পদিবৌদ্যযুঃ। অতিলঘুহস্ত ইতি তাঁবঃ 13৭1 তৈরিতি | দেহমতীত্য তিত্ব। 
গচ্ছন্তীতি দেহাতিগ?ঃ তৈ যথা স্থিত পুর্বববিশুদ্ধির্েষাং তৈঃ অভি- 

বেগন্বেন দহতেদৎ প্রাগিব কূধির লেপরহিতৈরিতার্থঃ শিতৈ স্তী- 

ক্ষৈঃ তৈর্ধ।ণৈঃ ত্রযাণাৎ খরাঁদীন1ম্ আষুঃ পীতং রূখিরন্ত পতত্তিভিঃ 
পীতম্ 7৪৮ ॥ তশ্মিনিতি। তন্যমিন্ রীমশরৈষতকুত্তে চ্ছিমে মহতি 
রক্ষমাং বলে উদ্থিতম্ উত্ধানক্রিযাবিশিন্টং প্রাণিনাৎ কবঙ্গেভাঃ শী- 
রে।হীন শরীরেত্যঃ। কৰদ্ধোতস্ত্রী ক্রিযাঁযুক্তম পমুদ্ধকলেবরমিতামর£1 
অন্যচ্চ অন্যৎ কিঞ্চন ন দূশে। কবন্বেভ্যইতাতা শ্যার।দিতি পঞ্চমী । 
নিঃশেষং হতমিতার্থঃ ॥ ৪৯ ॥দেতি | সা সুরদ্বিষ'ং বরুথিনী বাঁণবর্ষিণং। 

রামং যোধবিত্ব! যুদ্ধং কারস! গৃধ্।ণাং চ্ছায! গৃধুচ্ছাযম্। চ্ছাঁধাবা-: 
হলো ইতি ক্রীবত্বম | তশ্মিন অপ্রবোধায় অপুনর্বোধায় সুক্দ।প মমাঁ-, 

রেতার্থঃ। অত্র স্তুবতশ্রান্তক্কান্তাসমাধিপ্রন্যিতে ॥ ৫০ ॥ রাঘবেতি। এক। 

স্ুর্পবন্নখানি যসা।ঃ সা স্থর্পণখা পুর্বপদাঁৎ সংজ্ঞাষ।মিতি ণত্বম নখ- 
মুখী সংজ্ঞীযাঁমিতি ভীপ্প্রতিষেধঃ। টৈব রাবণং প্রতি রাঘবাস্্ৈ 
বিদীর্ণানাং হতানাং তেষ!হ রক্ষর্ণাং খরবদীন1হ ছুপ্পবুন্তিদুর্বির্ত। তাং 
হরতি প্রাপযভীতি ছুষ্পবৃত্তি হরাঁতবৎ। হরতেরন্দাম"নইজিতাচ প্রতায়ঃ 
॥ ৫১॥ নিগ্রহাদিতি । স্বন্ুঃ স্ুর্পণখাষা নিগ্রহাদঙ্গচ্ছেদাৎ আক্তানাং 
বন্ধুনাতি খরাদীনাং বধ।চ্চ কারণাৎ ধনদ|ম্থজৌ রাবণে! রামেণ দশন্সু 

মুদ্ধস্থ পদং পাঙ্ং নিহিত মেনে! ৫২ ॥ রক্ষসেতি স রাবণঃ মুগরুপেণ .. 

রক্ষা মারীচেন বাঘবৌ বঞ্চয়িত্বা প্রতার্ধ্য পক্ষীক্্রদ। জটাযুষঃ প্র্ধী- 
সেন যুদ্ধাূপেণ ক্ষণংবিঘ্বিতঃ সঞ্জ]তবিখ্বুঃ সন শীতাং জহার ॥ ৫৬॥ 
তাবিতি। সীতান্বেষিণৌ তে রাঘব লনপক্ষং বাঁবণেন চ্ছিন্নপক্ষং 
কষ্টবর্তিতিঃ প্রাণৈঃ দশরথগ্রীতে দশরথনখাসানৃণম ঝণৈ বিমুক্তং 
গৃধূং জটাযুষমপশ্যততাং দৃষ্টবন্তো। দুশের্শডি রুূপম্।৫৪। সইতি সজ- . 

5 এগ 



১৯০ সগ্ভীবনী টাকা [১২ সর্দং 
স্স্তীং মৈথিলীম্ ইত্াস্ত। সুর্পণখা নান্নঃ সর্প ।কীরনখযুক্তমিত্যর্থ: 
রূপমাকারং প্রত্যপদ্যত শ্বীচকার অদর্শযদিতার্থঃ॥ ৩৮ ॥ লক্ষ্মণইত্ি। 
লক্ক্ণঃ প্রথমত কোকিলীবন্মগ্রবাদিনীং পশ্চাৎ শিবারদেঘীর্ব নাং 

তাং শ্র্পণথাং শ্রুত্ব। তন] স্বনং শ্রুত্বেত্যর্থঃ বিকুত1 মাঁধীবিনীতি 

বুবুধে বুদ্ধবীন। কর্ধরি লিট্ ॥৩৯ ॥, পর্শশালামিতি। অথ লন লক্ষ্বণে 

বিকৃষ্টীনসিঃ কে [শো দ্ধুতখডযাও সন ক্ষিপ্রং পর্ণশ।লাং প্রবিশা তভীষয়তীতি 

তীষণ।দ্। নদ([দিত্বা২ ল্যঃ কর্তরি তাং রাক্ষপীং বৈরূপ্যসা পৌনরূক্তাং 
দ্বৈগুণ্যং লক্গণয| তেনাযে।জরষৎৎ যোৌজিতবন্। স্বতাবতঞ্্টবকৃত। 

তাং কর্ণাদিচ্ছেদেন প্ুঅরতিবিকৃতীমকরো দিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ সেতি। স 

বন্রনখহং ধ।রযতীতি বক্রনখধ।রিণী তযা বেণুবৎ ককশপর্বাধ| অতএব 

স্বশম্যাকীরইব (কারে য্স্াাঃ সা তষ। অঙ্গলা। তৌ র।ঘবে অস্বরে বোর 

স্থিত । অস্বরং ব্যৌন্তি বাঁনসীতাযমরঃ। অতর্জযৎ অভৎসয়ৎ তর্জইদি 

বতোস্টৌর।দিক।দনুদর্রেত্বাদাভত্বানেপদেন ভাব্যং তথ।পি চক্ষিণ্ডে 

ডিক্তরণাৎ জপকাদগ্দান্থদাত্রেত্বনিমিন্তবণক্সনে পদনানিত্যন্ত্াৎ প 

রন্মৈপদমূহ্যমিতু)ত্তম আখ/ত চক্দ্রিকায়।ৎ তর্জজষতে ভর্তসষতে তচ্জধ 

তীত্যপি দৃশ'তে কবিষ্ষিতি 1১। প্রাপোতি । মা আশু জনস্থানং প্র!প 

স্বরীদিভো।| রাক্ষসেত্যস্তথাবিধং স্ব।জচ্ছেদ।ঝ্মকম্ উপক্রমাতই তাপ 

ত্রমঃ। কল্মাণি ঘঞ্গ্রতায়ঃ র।মন্য কর্ত,রুপক্রনঃ রাঁমেপক্রমং রাঁমে 

ণাঁদাবুপত্রান্তনিত্াযথঃ উপজ্ঞোপিক্রমং তদাদ্যাচিথ্যানাষামিতি ক্লীৰ 

ত্বমূ। তন্নবহ রক্ষনাঁং কর্মভূতানাং পরিভবমচখ্ চ॥ ৪২ ॥ মুখেছি 

নৈষ্কতা রাক্ষন12। নৈখ তে] যাতুরক্ষণী ইত,মরঃ | ঘুখাবযবেষু কর্ণীদি। 
লুন]ং চ্ছিন্নাং তাং প্ররেদধুঃ অগ্রে চক্র)রিতি যৎ তদে র!মাতিযায়িন। 

রামমট্চত্রবতাং তেষ।মমঙ্গলমভূৎ ॥৪৩॥ উদ্দিতি। উদাযুধ।ন্ উদ। 

তাঁযুধান আপতত আগচ্ছতৌ দৃপ্ত -স্ত।ন্ স্বরীদীন্ প্রেক্ষ রাঁঘবশ্চ 
বিজযস্যাশংসাম আশ।ং লক্ষণে সীতাঞ্চ নিদধে। সীতা রক্ষণে লক্ষ্মণ 

নিষুজা সয় যুদ্ধায় মন্নদ্ধইতি তাঁবঃ | ৪৪ ॥ একইতি। দাশরখীরাম 
একো ইদ্িতীয়ঃ য।তুধান1£ ক।মং সহত্রশঃ মন্তীতি শেষঃ তৈর্যাতুধ। 

নৈস্তব সরামঃ আজৌ তে যাতুধানাঃ যাবন্তে। যাবংসংখ্যকাএব তাবাং 

স্তাবৎসংখাবষ্চ দদৃশে ॥ ৪৫ ॥ অসদিভি। অথ শুভাচারো! রণে সাধুচার 



১২ সর্গঃ] : রধূবহর্পে।: ৯১৭, 
সদ্ৃত্তশ্চ স কাঁকুৎস্থঃ অনর্জনেন ছুর্জনেন রক্ষে।জনেন চ প্রযুক্তং প্রে- 
বিতম্ উচ্চারিতঞ্চ দুষণং দুষণাখাং রাঁক্ষণম্ আত্মনে| দুবণং.দেবমিব 

ন চক্ষমেন নেহে প্রতিকর্ত রি প্ররুস্ত ইতার্থঃ॥ ৪৬ ॥ তমিতি। স রাম স্তং. 
দুষণং খরত্রিশিরসৌ চ শটরঃ প্রতিজগ্র।হ প্রতিজহারেতার্থঃ। ক্রমশঃ 
যথা ক্রমং প্রযুক্তা অপীতি শেযঃ তন্য তে শরা£ পুন চাপাৎ সমং যুগ- 
পদিবোদাযুঃ। অতিলঘৃহস্তইতি ভাঁবঃ 13৪৭1 টতরিতি | দেহমতীত্য ভিত্ব। 
গচ্ছন্তীতি দেহাঁতিগ1: তৈ যথা স্থিভ। পুর্াবি শুদ্ধির্ষেষাং ততঃ অভি- 
বেগত্বেন £দহতেদাৎ প্রাগিব বধির লেপরহিতৈরিতার্থঃ শিতৈ স্তী- 

ক্ষৈঃ তৈর্ম।ৈঃ ত্রযাণাৎ খরাঁদীনাম্ আযুঃ পীতং রূধিরন্ত পতস্তিভিঃ 
পীতম্ ॥৪৮ ॥ তশ্মিশিতি। তল্মিন বামশটৈজ্ধৎকুত্তে চ্ছিন্নে মহতি 
রক্ষনাৎ বলে উত্থিতম্ উথ্থানক্রিষাবিশিক্টং প্রাণিন।ৎ কবন্ধেভাঃ শী- 
রেহীন শরীরেভাও | কবদ্ধোইক্্রী ক্রিম যুক্তম পমুদ্ধকলেবরমিতামর2। 
অন্যচ্চ অন্যৎ কিঞ্চন ন দরূশে! কবনত্যঈতাতরান্যারাদিতি পঞ্চমী । 
নিঃশেষ হতমিতার্থঃ॥ ৪৯ ॥দেতি! সা ক্ুরদ্িয ২ বরুথিনী বাণবর্ষেণহ 

রাম যে'ধযিদ্বা যুন্ধং ক।রয়িত্ব' গৃধ।ণাং চ্ছাষা গৃথৃচ্ছাযম্। চ্ছাঁষাঁব1- 

হুজ্যে উতি ক্লীবত্বম । তন্মিন অপ্রবোধায় অপুনর্বোধায় সুক্মাপ মমা-, 
রেতার্থঃ। অত্র স্ুবতশ্রান্তক্গান্তাসমধিপ্ন্যিতে ॥ ৫০ ॥ রাঘবেতি। এক। 

স্ুর্পবন্খানি না|: সা স্র্পণখা পুর্বপদাৎ মংজ্ঞাবামিতি পন্তরম্ নখ- 
মুখাঁৎ সংজ্ঞাযামিতি ভীপ্প্রতিযেধঃ| নৈব বাবণং গ্রাতি রবঘবাস্্ৈ 
বিদীর্ণানাৎ হতানাহ তেষ'হ রক্ষর্নাং খব।দীন।হ ছপ্প,বুভ্িদ্রবত্তা তাং 
হরতি প্রাপষতীতি ছুষ্পরৃত্তিহর1তবৎ | হরতন্রম্দাম'নইজিতাচ প্রতায়ঃ 
| ৫€১॥ নিগ্রহাদিতি। স্বস্থঃ স্ুর্পণখাঁষা নিগ্রহাদঙ্গচ্ছেদ।ৎ আন্না 
বন্ধুনাং খরাদীনাং বধাচ্চ কারণাৎ ধনদান্জৌ রাবণো রামেণ দশঙ্সু 
মুদ্ধস্ত পদং পাদং নিহিভং মেনে €২ ॥ রক্ষসেতি স বারণঃ ম্বগরুপেণ 
রক্ষা মারীচেন রাঘবো বঞ্চয়িতু। প্রাতাধ্্য পক্ষীত্রপ। জটা যুপঃ প্রা, 
সেন যুদ্ধরূপেণ ক্ষণংবিঘ্বিতঃ সঞ্জ|তবিঘ্বুঃ সনু সীতা জহার ॥ ৫৩॥ 
তাঁবিভি। সীভান্বেষিণৌ তে! বাঘবৌ লনপক্ষং রাঁবণেন চ্ছিন্নপক্ষং 
কণ্বর্তিভিঃ প্রাণৈ দশরথপ্রীতে দশরথনখাসানৃণম ঝণৈ বিমৃক্তং 
গুধূং জটাযুষমপশ্যন্তীং দৃষ্টবন্তো। দুঁশের্পডি রূপম ॥৫৪1 সইতি স জ- 



১৯২. 2. সঞ্জীবর্মীটীকা। (১২ সর্গঃ 
টাযুঃ রাবণহৃতাং মৈথিলীং তাভাং রানলক্ষ্রণা ভ্যাঁম্। ক্রিষাগ্রহণমপি 
কর্তব্যমিতি সম্প্রুদীনত্ব চতুর্থী । -বচন] বাথতা আচন্ট আত্মনঃ স্ুম- 

হৎুকণ্্ম যুদ্ধকপং ব্রণৈরাবেদা সংস্থিতো মৃতঃ ॥ ৫৫ ॥ তযোরিতি। 
বা1পন্তিররণৎ নবীভূতঃ পিতৃবা পত্তিশোকেোযষো্তো তযেঃ রাঘবযষে! 

স্তম্মিন্ গুধে পিতরীব অগ্নিদংস্ক।রাদগ্সিসংস্কারমারভা পরাঃ উত্তরাঃ 

ক্রিষাঃ বরৃতিরে অধর্তন্ত তনা পিতৃবদৌর্ধাদেহিকৎ চক্রতুরিত্যর্থঃ ॥৫৩| 

বধেতি। বধেনম বামন্ভেন নিদ্ধ, তশীপগা দেবভূবং গতপ্য কবক্ধমা 

বক্ষেববিতশিঘলা উপতদশতো বামন) সমানবাণনে সমানাপদি জখ্যার্থে- 

শীতার্থহঃ হরৌ কো সুশ্রী শুকাহি কপিতেকেষু -ভবির্ন। কপিলে 

তিদ্বিতামরঃ। সখ মুমূষ্জ হা ॥ ৫৭॥ নইতি। বীরঃ স রমে। 

ব!লিনং আুগীবাগজ” ভন্বা চিবকাজ্কিতে তত্পদে বালিস্থানে ধা 

স্থানে আদেশমিব অংদেশভুতিং রন জুগ্রীবহ সংশ্যাবে- 

শাযৎ স্থাপিতব।ন ! যথা সনস্তভ রিতি অস্তিবাতোহ স্থানে খাদেলো 
ভূধাতুব! ভ্তকার্যামসেবহ সনিিপন্ত ভদ্বদিতি ভবঃ। আদেশো নান 

শব ন্রনা স্থানে বিবীখ্মনং শর্দাপ্তবমভিধীধ তি ॥ ৫৮ হতজ্তরশ্েতি। 

বৈদেহীমঘেন্ট,ং আর্শিহ লঞ্র স্গ্ীবেণ চোৌদিত।ও প্রযুক্ত:ঃ কপনো 

প্রশ্নখাঃ আার্টগ্য টিরগাউবগ্য বামষ্য মনোরথ।2 কীমাহা 

পু 
ঠ। 

২ চে এ 
€% 55 শ্চকও নলাদে-ণযু বজসুস্চ ॥ ৫৭৯1 প্রবুনাবিতি | সঙ্গ 

তির্ন'ম জটাযুষে। জাযান ভ্রাত| তা দশশণ।২ তন্মখ।দিতি ভাব, 

তম্য।£ নীতযাঃ পর্জ বনাম | বারী প্রবুত্তিবু ভ্ীন্তইতমবঃ 

উপলদ্দায1২ দ্তহাযাহ এহ]াহ মান তধাপতাত পুমান মারূতিঃ 

হন্গনান ঈাগনস্, এ মাভাহদণাজ্ম মাতাবাচি তড্রহিতে। নির্মনঃ 

দিস্পৃতহ বংনাব্ঘটদ্যংব এসশিব তীর তাতারি। তিবতেই কর্তরি ভ্ঃ 

॥ ৬০ 1 টন্টেতি। লাগ বাবণরীজধাশাং বিচিন্বত! ম্গষগাণেন 

তেন সারূতিনা বাক্ষগীতিত্রভী জানকী বিষবলীভিঃ পবীতা পরিরৃতা 

মহোঘধি মঞ্্রীবমী লভেব দৃষ্টা ॥ ৬১॥ তষাউিতি। কপিহ মান 

ভরত রানস্য টি অন্ভিজ্ঞ|নং প্রতাভিজ্ঞাননাধকম্ অঙ্গুলীষম উর্শিং 

কীম,। অঙ্গ লীষকমুর্মিকেতামরই। জিহনাসুজ)লেশ্ছ ইন্তি চ্ছগ্রত্যয়ঃ। 

তটদো জ না দদৌ। কিংকিপি মঙ্গ লীষম্, অন্থ-ফৈঃ শীতলৈঃ তস্াঃ 



১২ অর্গঃ ]. .রখুবংশে। ১৯৩. 

আনন্দশ্রু বিদ্ডুতিঃ 'প্রত্যুদ্শাতমিব স্থিতম্। ভর্ত ভিজ্ঞানংদর্শনাঁদানন্দ_ 

বাস্পে। জাঁতইতার্থঃ॥ ৬২॥ নির্বাপ্তি। স কপিঃ প্রিষপা রামসা 

সন্দেশৈ বাঁচিকৈঃ সীতাং নির্বাপ্য স্ুখবিত্বা অক্ষসা রাবণকুণীরনা 

বধেনোদ্ধতোদৃপ্তঃ ক্ষণৎ সোঁঢঃ অরেরিক্দ্রজিতঃ কর্তৃ)নি গ্রহে বাধা 

্ঙ্গান্্রবন্ধনরূপা যেন স তখোক্তঃ সন্ লঙ্কাং প্ররীঃ দদাহ ভন্ী- 
চকাঁর ॥ ৬৩ ॥ প্রত্যভীতি। কুতী কৃতকুতাঃ কপিঃ স্বয়মায়।তং সুর্তিমৎ 

বৈদেহা 1 হাদয়মিব স্থিত তস্যাএব প্রত্যভিজ্ঞানরত্ব্চ রামায়াঁ- 

দর্শয়িত্॥ ৬৪ ॥ সইতি হৃদয়ে বক্ষনি শ্যকজস্য ধৃতস্য মণেরভিজ্ঞ।নরতুসা 
স্পর্শেন নিমীলিতে। মোহিতঃ স রামঃ অবিদাম।নঃ পয়োধরমতসর্গঃ 

স্তনস্পর্শ্া যস্যাস্তাং তথ।ভুহাং প্রিয়ায়া আলিজনেন যা নিরুর্তিরা- 
নদন্তাং প্রাপ॥ ৬৫॥ শ্রন্দেতি। প্রিষায়াও উদন্তং বার্দাম.। উদন্তঃ 
মাধবার্তয়োরিতি বিশ্বঃ। শআ্রুন্ব|। তসাঃ সীতাঁয়৪ সঙ্গমে উত্স্ত্রকো 

রীমে! লক্কায়াঃ সন্বন্ধী যো মহার্ণবএব পরিক্ষেপঃ পরিবেন্টস্তৎ পরিখা- 
লখঘুং ছুর্গবেক্টনব্ধ সুতবণ মেনে ॥ ৬৬॥ সইতি। কেবলং ভুবঃ পৃষ্ঠে 
ভূতলে নন্ন্ত বোম্সিচ মস্বাধবর্থিতিঃ মন্কটগ্র।মিভিও ভরিসৈটনাঃ 
কর্সিবলৈরন্ড্রতো উত্ষিতঃ সন নবামোউরিনাশায় প্রতস্থে চচাল ॥ ৬৭ ॥ 

নিবিক্টমিতি | উদধেঃ কুলে শিবিষ্টং তং রামং বিশেষেণ ভীষয়তে 
বিভীঘণো রাবণ শ্জো রাক্ষনঃ লক্ষষা। মেভাহ বুর্ধং ক্তব।তা জ্ৰানম্ 
আবিশ্দ চোদিভঃ প্রণোদিতইন প্রপেদে প্রাপ্রঃ ॥ ৬৮ ॥ তল্মাইতি। 
বাঘবস্তম্মৈ বিশাোধণংয় | প্রাতা উহা আটবঃ পূর্স্য কর্তা ইত্তি সম্প্া- 

দানাত্বচ্চতুর্থী। নিশাচরৈন্বর্যং রাক্ষমাধিপত/।ং প্রতি শু ব প্রতিজ্ঞা 
তবাশ তথাহি ক।লেইবসরে সমারন্ধ'ঃ প্রকান্থাঃ নীতয়ঃ কলং বধৃত্তি 
গৃরন্তি জনয়ন্তীত্যর্থত খলু ॥ ৬৯॥ সনি | স রামঃ লবণৎ ক্ষার, 
অস্টো য্তাঁসে লবণীন্ত।স্তস্মিন লবণ/ন্ধী প্রবগৈঃ প্রযোটৈর্দা শার্সিণে। 

ব্ষঞও স্বপ্পায় শয়নায় রলাতলাৎ পাতাল .ছুন্মগ্নমুর্থতং শেষমিব 
স্থিতং সেতুং বঙ্গয়ামীম ॥ ৭০ ॥ তেনেতি | রাঁমঃ তেন পথ] সেতুমার্গেণ 
উত্তীর্জ সাগরমিতি শেষঃ পিজলৈঃ স্ুবর্ণব্ণৈঃ অতএব দ্দিতীয়ং হেম- 
প্ররকারং কুর্বন্ডিরিব স্থিতেঃ বানরৈঃ লঙ্কাং রোখধর়ামাস ॥ ৭১॥ 
রএইতি। তত্র লক্কায়।ঃ বগা নাং রক্ষন1ঞ ভীমে। ভয়ঙ্করঃ দিখিজন্তিতং 



5: সবীবনীসকী! সি 
কাকুতস্থপৌলস্ত্যঘ়ো£ রামরাবণয়ো; জরঘোষণতং জয় শব্দো যম্মিম 

সতথোঁক্তে! রণঃ প্রবরৃতে প্ররৃন্তঃ। অস্ত্রিয়াং সমরানীকরগাঃ ক্লই 

বিগ্রহাবিত্যমরঃ॥ ৭২॥ পাঁদপেতি। কিংবিধো রণঃ পাদটপরৃগৈ 

রাঁবিদ্ধা5 ভগ্ন ঃ পরিঘাঃ লোহবন্ধকাক্টীনি যম্মিনস তথোক্তঃ | পরিষঃ 

পরিঘাতনইতামরঃ! শিলাতিরিিষ্পিষ্ট'ঃ চুর্ণিত| মুদ্গীরা অয়োঘনা! 

যল্মিন স তথোক্তঃ। দ্রঘণে মুদগরঘনণবিতামরঃ | অতিশস্ত্রাঃ শস্তাণা 

তিক্রান্তাঃ নখন্যাসাও যস্মিন স তথোক্তঃ শৈলৈই কুগ্রা ভর্মীঃ মড, 

জজ? যশ্মিনস তথোক্তঃ ॥ ৭৩ ॥ অথেতি | অথানন্তরং ছেদাতইডি 

ছেদঃ খণ্ডঃ শিরএব ছেদইতি  বিগ্রহঃ | রাঁমশিরশ্ছেদস্য বিছ্বাঞ্ি 

হ্বাখ্যরাক্ষনমায়ানির্সীতস্য দর্শনে নে।ন্ভীন্তচেতনাৎ গতসংজ্ঞাঁঃ সীতা, 

ভ্রিজঠা নাম কাঁচিৎ লীতাপক্ষপাতিনী রাঁক্ষলী মায়া কল্সিতৎ নান্বতং 

সত।মিতি শংসন্তী ক্রবাণা। শপশ্বনোৌনি'তামিতি শিভাং সুমা গমঃ। 

সমজীবয়ৎ ॥ ৭৪ ॥ ক।মমিতি। সা সীতা মে নাথঃ জীবতাঁতি হেতো'! 

শুচং শোকং কাঁমং বিজহে কিন্ত প্রীক্পুর্্বঘণা নাথপাান্তং নাশং সতাং 

ঘথার্থং যত! জীবিতা জীবিতবত্যম্মীতি হেতে।লজ্জিতা লজ্জাবতী 

কর্তরিত্তঃ | ছুঃখদপি ভ্ুঃ$সহো! লঙ্ীভরইতি ভাঁবঃ ॥ ৭৫ || গরূত্ডেতি 

গরূডক্ত্রাক্ষ্য৪ তন্যাপাঁতেনাগ্ধমনেন বিশ্লিক্টং মেষনাদসা ইন্দ্র 

তৌইজ্েণ নবগপাশেন বন্ধনৎ যন্সিন স তথোক্তঃ ক্ষণর্রেশঃ দাশ 

রথো।ঃ রামলক্ক্সণয়োঃ স্বপ্নবৃত্তঃ স্বপীবন্থায়াং ভূত উবাতবৎু ॥ ৭৩৬ 

ততইতি। ততঃ পৌলস্তে। রাঁবণঃ শক্ত্য। কাস্সুনামকেনাযুধেশ | কাস 

সামর্থায়োঁঃ শক্তিরিত্যমরঃ | লক্ষমণং বক্ষমি বিভেদ বিদারয়ামান 

রাঁমস্বনহভেবপি অহতোঁপি শুচা শোৌঁকেন বিদীর্ণহৃদয় আসীহ ॥ ৭৭| 

সইতি। স লক্ষ্মণো মান্রতিনা মন্তস্ুতেন হস্ুমভা সমানীতয়! মহী' 

ষদ্ধা সপ্জীবিনা! হতবাথঃ সন পুনঃ শরৈ লক্গীক্ত্ীণাঁং বিলাপে পরি, 

দেবনে। বিলাপ পরিদেবনমিত্যমরঃ | আচীর্ধযকম্ম আচণ্যকর্ণন 

যৌপধাদগ,কপো তম দ্ব।এ ইতি বুঞ। চক্রে । পুনরপি রাঁক্দনীন জঘ' 

নেতি বাজাতে | ৭৮ ॥ সনীদমিতি। স লক্ষষণঃ শরৎকালো মেঘস্যে 

মেঘনাদস্যেন্দ্রজিতে| নাঁদং সিংহন1দম অনাত্র গজিতিম ইক্দ্রাযুধপ্রত 

শক্রধন্ুঃপ্রতং ধন্গুশ্চ কিছ্তদল্লমপি ন পর্জশেষয়ৎ নীবশেধিতবা 
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তমবধ্বীর্দিতার্থঃ|| ৭৯ || কুন্তকণইতি। কপীক্ক্রেণ সুগ্রীবেণ স্বস্থুঃ 
শুপপণখায়া তুল্যাবস্ছো নাসাকর্ণচ্ছেদেন সদৃশঃ কুতঃ কুস্তকর্ণঃ টক্কেন 
শিল।ভেদক টু চ্ছিন্ন| মনঃশিল! রক্তবর্ণধাতুবিশেষোষদ্য স 

তথোক্তঃ। টক্কঃ পাধাণতেদনইতি ধাতুর্মনঃশিল।দ দ্রেরিতি চ।মরঃ। 

শৃঙ্জী শিখরীব র।মঃ রুরোধ | ৮০।। অকালইতি। প্রিয়ন্বপ্মোঃ ইন্ট 
নিদ্রোইনুজঃ ভবান. রুথা ভ্রাত্র। রাঁবণেন।ক।লে বোৌধিতঃ ইতিব।সে 

কুম্তকর্ণঃ রামেষুভিঃ রামবাণৈঃ দীর্ঘনিদ্রাং মরণং প্রবেশিতে| গমিতঃ। 

যথ| লোকেষু উন্টবন্ত্রবিনাশ ছুঃখিতদ্য ততে।পি ভুয়িষ্টমুপপ|দতে 
তদ্বদদতি ভাঁবঃ ॥ ৮১॥ ইতির!নীতি। ইতর।ণি রক্ষাংসারপি বানর- 

কোটিঘু সমরোক্ম।নি রজাতংনি তেষাং রক্ষসাং শোঁণিতনদীযু রক্ত- 

প্রবাহেযু ইৰ পেতুঃ নিপতা মুতানীতার্থঃ|॥ ৮২) নির্যয়াবিতি। 
অথ পেবলাস্তা। রাবণ; অদ্য জগত অর।বণং রাবণশ্ঠুনাম অরামং রাম” 

শুন্যৎ বা ভবেদিতি নিশ্চিতে! নিশ্চিতব।ন। কর্তরি ক্তঃ। বিজয়মরণ- 

য়োরন।ত রশিশ্চয়বান প্রনযুদ্ধিয় মন্দির।খ শির্ষয়ৌ নির্জগ।ম || ৮৩ 

রীমমিতি। পাদাভ্যামততীতি পদাতিন্তং পাদচারিণং রামম্ বরূথে| 

রথগ্ুপ্তঃ। বৃথগুপ্রিরকথে।নেত।মরঃ। অত্র বজূখেন রথে। লক্ষ্যতে। 

বরূুথেনং রথিনং লক্কেশ চ মালোক্ পুরন্দরঃ উত্তরঃ যুগৎং বহস্তীতি 

যুগ/াও রথাশ্বাঃ। তদ্বহতি রথযুগপ্রপঙ্গমিতিয়ৎ প্রত য়ঃ। হরিষুগাৎ 

কপিলব্ণ।শ্বম। শুকাঁহিকপিভেকেযু হরিন1 কপিলে ত্রিন্মিতামরঃ। 

রথং তন্মৈ রাম প্রজিঘায় প্রহিতব।ন্ || ৮৪ তনিতি। রাঘবে! 
ব্যোমগজে শিবা যুিরাধুতধ্জজপটং মার্ঘবশাদিতি ভাবঃ। জেটিব 
জৈত্রো জয়্নশ্শীলঃ তং জৈত্রম। জেতৃশক্দাৎ ভৃনন্ত।ৎ প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চেতি 

স্বারেইণপ্রতায়ঃ। তং রথং দেশসুতভূজ।লম্বী মাতলিহস্তাঁবলম্বঃ সন 

অধাস্ত অধিষ্ঠিতবান। আসেল; ৮৫ মাতলিরিতি। মাতলি- 
টগর ম|হেক্্রং তনুঃ ছ.।দাতেইনেনেতি তন্ুচ্ছদে| বন্্ম। পুংসি 

জ্ঞায়।ৎ ঘও প্র।র়েণেতি ঘহ। তং তস্য রাঁমস্ অ মুমোচানগয়।মান 

যর তন্থচ্ছদে সুরদ্দিবামন্ত্রীণি উৎপলদলানাং ষ ফ্রেব্যং নপুংসকত্বং 
নিরর্থকত্বং তদাপুঃ1| ৮৬ ॥ অন্যোন্যেতি। চিরাদন্োনাদর্শনেন 
গ্রাপুবিক্রমাবমরৎ রামরাবণয়োযুদ্ধিং যোধনং চরিতার্থ মফল- 
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মভবদ্দিব। প্রাক পরাক্রমাবসর দৌর্বল্যাদ্বিফলস্ত অদ্য তল্লীভাঁং 
সাফল্যমুতপ্রেক্ষতে || ৮৭1| ভূজেতি। বথাভূতঃ পুর্ব যথা পুর্ব 
স্ুপ্স্থপেতি লমাসঃ। যথ! গুর্বো ন ভবতীতাঘথাপুর্ব৪ নিহতবন্ধুতবা- 

দ্রক্ষঃপররিচা রশুন্য ঈতার্থঃ অতএবৈকোইপি ন্ ধনদাস্থজো রাবণ; 
ভুূজাশ্চ মুদ্ধ।নশ্চে [রবঃ পাঁদাশ্চ ভূজমু'দ্্ধ!রু | প্রাণঙ্গত্বাৎ দ্বন্দৃকবদ. 

ভাঁবঃ| তশ্য বংহুলাদ্বক্থছজাদ্ধেতে15, তদ্বহুত্বে যাদবঃ | দশ।স্য্ে। বিং. 

শতিতভুজ শ্চদুষ্পানমাতৃমন্দিরে ইতি। মাতৃবংশে মাতৃসন্বন্ধিণি বর্গে 

স্থিত উব দদ্দশে দৃষ্টোহি। বংশো বেণৌ কুলে বর্ণে ঈতি বিশ্ব অত্র 
রাবণমাতুরক্ষো জাতিস্বাৎ তদ্বর্গে রক্ষোবর্গ ইতি লভ্যতে অত-. 

শ্চৈক।পি অনেকরক্ষঃ পরি রৃতইব লক্ষ্যতে ইতার্থ। ৮৮ | জেতা- 

রমিতি। লোকপাল।নামিক্ত্রাদীনাং জেত।রন্। কতৃকিন্মণোঃ কৃতীতি 
কর্মাণি যঠী। স্মুটখঃ স্রশিরোভিবর্চিতেশ্বরৎ তুলিতকৈলাসম্ উৎ- 

ক্ষিগুরুদ্রপ্রিঘ্ এ।হ শৌর্ষ।বৈর্নসন্ত্বনম্প্হ মভাবীর্ষষম সর।তিং শক্ত 

রা ন। গুণগ্রাভিন্াৎ জেতব্োখকর্ষস্তয জেতৃস্বোৌৎকর্ষহেতত্বীচ্চ বন্ধ | 

মন্যাত সাধু মদ্বিক্রমস্ঠায়ং পর্যা।প্রে! বিষয়ইতি বন্ছম[ণমকারাদি 

তার্থঃ| বহ্রিতি ক্রিয়(বিশেষণম। ৮৯ তস্যেতি | অধিকর্তোধঃ 
পৌলজ্ত্যঃন্ফরতি স্পন্রমানেইতএব সীতা নঙ্গঘশংনিনি তসা রমনা 

সব্যইতরে যন্মাৎ সবোতরে দক্ষিণে) ন বঙ্ব্রীহাবিতি ইতরশবণা ৷ 

সর্মনামনংজ্। গপ্রতিযেধঃ | ভূজে শরং নিচখান নিখাতিলান !| ৯০] | 

রাবণসেোতি। রাঁমেণভ্তঃ ক্ষিপ্ত আমগো বাণঃ বিশ্রঃসোতিগতৎ 

পুসাঁন্ রাঁঁণঃ | বিশ্রানঃশক্দদপত্যেইর্থেইণুপ্রতাঘ়ে মতি বিএবদো 

বিআবণরবণাঘিতি রবণাঁদেশঃ। তপা বাবণসাশপি হৃদয়ং বক্ষো হিত্ব। 

এবিদার্য্য উরগেভাঃ পাঁতালবাপিতাঃ প্রিয়মাখ্যাতুমিব ভুবং বি 
বেশ 1 ৯১ বচষেতি | বাক্যং বচটৈব অস্ত্রম মস্ত্রেণ নিঘ্ুতোঃ প্রতি 

কুর্মাতো ঃ তয়োও রাঁষরাবণয়োঃ বাদিনে।ঃ কথখকয়ে রবির অন্যঠোন্যিবিষা 

জয়ংরস্তো বরৃধে!। ৯২ ॥ বিক্রমেতি। জয়ত্রীঃ বিক্রমন্য ব্যতিহথারেণ 

পর্য্য।য়করণেন তয়েদ্বয়োরপ্যন্তরা মধ্যে । আবায়ামতৎ | বেদিবেদা। 

কার! ভিন্তিঃ মন্তবারণয়োরিব সামান্য সাধারণা অভুৎ নঙন্যতব 

নিরতেত্যর্থঃ। অত্র মন্তবারণয়োরিতাত্র ছয়োরিত্যত্র চ অন্তরান্তরে? 
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বুক্তে ইতি দ্বিতীঘ। ন ভবতি অন্তরাশব্দস্যোক্তরীত্যা অন্যত্রান্- 
ঘা মন্য কাঁমপি ভিত্তিং কতা! গজেখ যোধয়ন্ত্রীতি প্রসিদ্ধিঃ 
৯৩ || ক্তেতি।  স্বরমন্ত্রপ্রবোগঃ ক্লুতং গ্রতিক্তং পররুত- 
গ্রতীকারত তাঁভাঙ প্রীতেধ: সুরাস্থুট্রর্ষথাসঙ্খাৎ তয়োঃ রাঁম- 
রাবণয়োমুক্কিহ পুষ্পর্ৎ দ্বযীনমিতি শেষঃ পরস্পরহ শরব্রাতীঃ 

নসেহিরে | অহমেবাঁলং কিং ত্বষেতি চাম্তরালএব ইতরেতরবাণরার্টি- 
রিতরেতরপুম্পরক্িমবারযদিতার্থঃ ॥ ৯৪ ॥ আযইতি | অথ রক্ষো রাঁবণঃ 
অবনমন শঙ্গ ভিঃ কীটল্ৎ চিতাঁহ কীর্ণাহ শতঘ্ৰীহ লেহকন্টককীলিতযার্টি- 
বিশেষম শত্বী তু চতুস্তাঁল' লেধসকন্টকসঞ্চিঃতা য্টিরিতি কেশবৎ | তাহ 

বিজযলক্নাঁৎ ট্ববস্যতক্যান্তকস্য কুটশালালিমিব শত্রবে রাঁষবায়ান্ষিপ 
ক্ষিগুবান | কুটশাল্মরিব কটশাল্মরিতি বাৎপত্তা! টববস্বতগদাঁয়াঁঃ 
গেখণী সহজ্ঞ | কুটশাল্মলির্নীম একমৃলপ্রকতি£ কণ্টকীরক্ষবিশেষ | 
রাঁচনঃ কুটশাল্মলিরিতামরঃ। ভহসাদৃশ্যঞ্চ গদাঁয়াঃ অযহশঙ্ক চিত- 
ত্বাদ্সন্ধেষম ॥ ৯৫ ॥ রাঁঘবইতি | রাঁধবো। রথমপ্রীপ্তাহ তা শতম্্ীং 
সরদ্বিষাঁং রক্ষসাঁথ্ আশীহ বিজয়তৃঞ্াঞ্চ | আশা তৃষ্তাদিশোঃ প্রৌক্তিতি 
বর্খঃ | অদ্ধিচত্দর ইব মুখৎ যেষাং উতর্বাতণ কদলীবশু আখহ যথ। 
হথা চিচ্ছেদ| অথব। কদলামিব সুখম অক্রেশো যন্মিন্ কর্ম্মণি 
তদিতি বিগ্রহ ॥ ৯৬ ॥ অমেঘমিতি | একোইছিতীয়ে। ধনু্ধরো| 
বামং প্রিরারাঃ শৌঁকএব "শলাহ তসা নিক্ষর্ণণয উদ্ধারকহ যদেখষপ্পং 
৩২. আমোধহ ত্রাঙ্মৎ ব্রঙ্ষদেবতাঁকম অক্ষ অভিমন্ত্রিতং বাঁণয় অ্ম্ম 
বাবগায চ' তদ্বধার্থমিতার্থত, ধন্গষি সন্দগে ॥ ৯৭ || তদিতি | ব্যোস্রি 
শতধ। ভিন্ন প্রন্ছতহ দীপ্তিমন্তি মুখানি যস্য তৎ ্রক্ষান্্রম। করাঁলং 
ভীষণং তুঙ্গৎ ব! ফণমণ্ডলৎ যসা তততথোক্তয | করালো! দন্তরে তুজে 
করালো তীষণেইপি চেতি বিশ্বঃ | মহোঁরগসা শেষসা বপুরিব দদূশে 
দুটষ ॥৯৮॥ তেলেতি | স রামে। মন্্প্রযুক্তেন তেনাস্ব্েণ 
সঞ্জাতব্রণবেদনাষ অতিশৈত্র্যাদননুভূতব্রণছুংখাঁ? রাঁবণশিরঃপঙ্ - 
ক্তিং নিমেষা্ধীৎ) অপাঁতয়হ পাতয়ামান ॥ ৯১৯ ॥ বালেতি। 
গতিষাতত আঁন্রপাতনয রক্ষঃকায়স্য রাবণকলেবরস্য দ্িদ্যন্তে 
ইতি ছেদাঃ খণ্ডাঃ কণ্ঠানাঁহ যে ছেদ্রাঃ তেষাং পরম্পর। পওক্তি;, 



১৯৮ 
রখঘুবংশে | [ ১২ সর: 

বাচিতিরডি। নানাকৃত। অপ্ন, বালাকম্য প্রতিবিষ্বমিব ররাজ। 

অর্কস্য বাঁলবিশেষণমাকণ্যার্থমিতি ভাব? ॥ ১০০ ॥ মকতামিতি। 

পতিতানি তন্য রাবণস্য শিরাঁহনি পশ্াতাঁমপি পুনইসন্ধ শিশহিনো যু 

পুর্ব তথাদর্শনাঁদিতি ভাঁবঃ | মকতাঁমমরাণাম | মকতে? রা: 

মরাঁবিতামরঃ | মনে! নাতিবিশশ্বীস অতিবিশ্বীসং ন প্রীপ ॥ ১০১। 

অথেতি । অথ মদেন গজগণ্ডসঞ্ধীরমং ক্রীন্তেন গুঁকপটক্ষেঃ ভাঁরীষমীণ, 

পটক্ষরলিরন্দৈ: লোকপাঁলদ্ধিপীনীঘ এর1বতাঁদীনীৎ গগনবাত্তিনাং 

গণডতিত্তীর্কিছায় অনুগত স্ুরতি সুগন্ধি । মুরভিশ্চম্পাকে ম্বণে 

জাঁভীফলবসন্তয়োঃ॥ গন্ধোপলে মৌরতেয্যাৎ সল্লকীমাতিভেদয়ো:। 

ুন্ধেণ চ মনোজ চ বাঁচব সুরভি স্ম.তমিতি বিশ্বঃ। সরবিযু 

পুম্পবর্ধম উপনত আসন্নে। মণিবন্ধে রাঁজ্যাভিষেকমময়ে ভীবী যয 

তশ্মিন পৌবলজ্তাশত্রোঃ রাঁমসযা মূদ্ধিৎপপাঁতি। ইদমেৰ রাঁজ্যাভিযেক- 

শ্চকমিতি ভীবঃ ॥ ১০২ ॥ যন্তেতি। হছরেরিক্দ্রস্য যন্তা মাতিলিঃ সগদি 

সংহৃতকামুকজ্যম অন্নুষ্ঠিতং দেবকাধ্যং রাবণবধরূপহ যেন তং বাধবম 

আপৃচ্ছ্য আঁখু যাঁশীত্যামন্ত্। নীমাই্্ক নখমাক্ষরচিটিতত রাঁবণশবৈরসিত। 

চিঠিত। কেতুষ্টি ধ্জদণ্ডো যস্য তহ হুরীণীহ বঁজিনীৎ সহম্েণ যুগাঠ 

ইতি হুরিসহত্রযুক তম। যমানিলেক্চক্ীর্কবিষ্সিংহাঁহশুবাডিছ়। 

হরিরিতুযুতয়ীত্রীপ্যমরঃ ॥ রখ উর্দং নিনায় নীতবান ॥ ১৩ ॥ এ 

পতিরিতি | রঘুপতিরপি জাতবেদস্যম্নেখ রিশুদ্ধাং জাতশুদ্ধিং প্রিয়? 

দীতাৎ প্রগৃহ্য ক্তবীক্ৃত্য, প্রিয়লুহ্থাদি বিভীষণে উৈবরিণো। রারণম। 

শ্রিয়ং রাজালক্ষমীহ সঙ্গময) সঙ্গতাঁং কতা । গমের্যন্তীৎ ল্যপৃপ্রতার” 

মিতীহ হুস্বইতি হন্বঃ, ল্যপি লদ্বৃপূর্বাদিতি ণেরয় দেশ? । রবিস্ুত 

সহিতেন সুশ্লীবরুক্তেন সসেখমিত্রিণ নলক্ষমণেন তেন বিভীষণেনানু' 

যাঁতোইনুগতঃ সন । বিমান রত্বামিব বিমনরত্মিত্যুপমিতসমাগ 

ভুজবিজিভৎ যদ্দিমীনরত্রং পুপ্পকহ তদীরূঢঃ সনু পুরীমযোধ্যাও ও 

তক্থে। অনবপ্রবিত্যঃ স্থ ইতবত্মনেপদয় । অত্র প্রস্থান ক্রিয়যা অণ 

ন্মকর্তেপি তদদ্গভুতো দেশক্রিযপেক্ষয়। 
সকর্মকত্বম । অস্তি চ ড় 

ক্রিয়াস্তরোপসর্জনকন্থার্থাতিপায়কত্বহ' 
যথা। কুন্থলো পচতীদা 

আদানক্রিয়া গর্ভ; পাঁকো বিধীয়তইতি ॥ ১৭৪ ॥ 
রর ২. শশার শান 0 সর্বেরবি

রটচিতগ় হ. রখ্ুবহশব্য
াখাযাও 



এয়োদশঃ সর্গঃ। 
চিনি রনির 

ভ্রলোক্যশল্যোদ্ধরণ।য় দিন্ধোশ্চকাঁর বন্ধং মরণ রিপুণাম । 

পৃণ্যৎ প্রণাঁমৎ ভুবনীভিরীমহ রামৎ বিরাঁমৎ বিপদামুপীসে ॥ 

অথেতি । অথ প্রস্থীনানন্তরমূ জানাঁতীতি জ্ঞঃ | ইগুপধেত্যা- 
দিনা কপ্রত্যয়ঃ।  গুণানীহ জ্ৰ গুণজ্ঞঃ রত্বীকরাদিবর্ণগুণাভিজ্ঞ 

ইতার্থঃ স রামাভিধানে। ছরি? বিষ শব্দো গুণে যস্য তদ্ছন্দগুণম 
মান্মনঃ স্বস্য পদ বির, পদ্মাক।শমিতার্থঃ | বিয়দ্বিষ্জপদমিত্যমরঃ | 

ণদওণম।কাশমিতি তাকিকাঁঃ। বিমানেন পুষ্পকেণ বিগাঁহমাঁনঃ 
সন বত্বাকরহ বীক্ষ্য মিখে। বসি । মিথোউন্যোন্যৎ রহসীত্যমরঃ | 

জায়াৎ পত্বীহ সীতা ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকীরেণোবাচ। রাঁমস্য হরিরি- 

গভিপানং নিরম্কশমহিমদ্যোতিনার্থয ! মিথোগ্রহণৎ গোকীবিশস্তস্থ- 
৮নার্থষ ॥১॥ টৈদেহীতি | হে বৈদেহছি সীতে আ' মলয়াঁৎ মলয়- 
পর্ধান্তম । পঞ্চম্যপাঁঙ্পরিভিরিতি পঞ্চমী । পদদ্ধয়ৎ টচতৎু। 
মহসেতুন! বিভক্তহ দ্বিধ। ক্তম্ অত্যাঁয়তসেতুনেত্যর্থঃ | হুর্ষাধিক্যাচ্চ 
নছগ্রহণয় | ফেনিলঙ ফেনবন্তম | ফেনাদিলচ্চেতীলছ্প্রত্যয়ঃ| ক্ষিপ্র- 
বরী চাঁহমিতি ভাবত | অশ্ব বাঁশিমু, ছায়াপথেন্্ বিভক্তং শরৎ্এসন্সম 

আবিষ্কতচাকতারঘ আকাশমিব পশ্য | মম মহানয়ৎ প্রয়াসম্ত, দর্থ 
ইতি হৃদয়মূ। ছঁয়াপগে। নাম জ্যেতিশ্চক্রমধ্যবত্তরঁ কশ্চিত্তিরণ্টী- 

নোৌউবকাঁশত ॥ ২॥ গুরোরিতি | যিষক্ষোর্ি,মিচ্ছোঃ। যজেঃ অন্ন 
শ্বাহ্প্রত্যয়ঃ। গুরোঃ সগরস) মেধোকশ্বমেধাঙ্হে তুরঙ্গে কপিলেন 
মণিনা রমাতলহ পাঁতালং সংক্রমিতে সতি, তদর্থমুব্ধা্মবদারয়স্তিঃ 

খনভ্ডিঃ নং অন্মীকহ পুর্ব রদ্ধৈঃ সগরহ্থুতৈঃ অয়ং সমুদ্রঃ পারি 

বদ্ধিতঃ কিল। কিলেটত্যাতিহো | অতো নঃ পুজ্যইতি ভাবৰঃ | 
মদ্যপি তুরন্গহারী শতত্রতুঃ, তথাপি তদ্য কপিলসমীপে দর্শনা সএ- 
বেতি ভ্রান্তিঃ, তম্ম্তিব কবিনা কপিলেনেতি নির্দিন্টম ॥ ৩ ॥ গর্ভ- 
মিতি। অর্কমর্রীচয়ঃ অন্মাদন্েরপাঁদানাৎ গর্ভমন্ময়ৎ দধতি, রষ্টার্থ- 
মিতার্থঃ | অয়মর্থোদশমনর্গে তাভির্গর্ভইত/ত্র স্পষ্টীকুৃতঃ। অয়ং 



২০০ রঘুবংশে। [ ১৩ অর্থঃ 

লোকোপকারীতি ভাঁব:) অত্রান্ধোঠ বন্যনি ধনানি | ধনে রং বু 

"্ম.তমিতি বিশ্বঃ।| বিবৃদ্ধিমশুবতে প্রাপ্র,বন্তি, সম্পদ্ধবানিত্যর্থঃ | অ্ে 

আঁপঃ ইন্ধনহ দীহ্যৎ যস্য তদ্দীহক বহ্কিং বিভর্তি । অপকীরেউপ্যা 

শিনং ন ত্াজতীতি ভাঁবঃ | অনেন প্রহ্নাঁদন২ং জ্োতিশ্চক্ৌউজনি 

জনিতম | জনের্্যন্তাৎ কর্মণি লুঙ্| সৌম্যইতি ভাঁবঃ ॥ 8৪ ॥ তাং 

তামিতি। তাঁংতামনেকাঁম | নিত্যবীপ্ময়েশরিতি বীপলায়াং দি- 

কক্তিঃ | অবস্থামক্ষোঁভীদাবস্থায' বিষ্ণ,পক্ষে অত্ত্বাদ্যবস্থীম্ব প্রাতিপদা- 

কাঁমহ ভজমাঁনহৎ মহিন দশ দিশো ব্যাপ্য শ্থিতং বিষ্ঞপোরিবাস্য রত- 

করস্য রূপহ স্বর্পম উক্তরীত্যা বহুপ্রকারত্ৰীদ্বাঁপকত্বীচ্চ ঈদৃক্ত 

ইযত্তয়। বা প্রকাঁরতঃ পরিমাণতশ্চ অনবধারণীয়ৎ ড্র্নিরপম ||| 

নাতীতি | যুগীন্তে কপ্পীন্তে উচিতা পরিচিত যোগঃ শ্বাত্বনিটটৈ 

নিত্রেব নিদ্রা যসা স পুকযে| বিষ্ঃ লৌকাঁন্ সংহত্য, নীভ্যাৎ প্ররূং 

যদশ্বকহং পদ্ম তদীসনেন তক্নাঁভিকমলাশ্রয়েণ প্রথমেন দাত 

দক্ষাদীনাঁমপি অআথ্ট পিতাঁমহেন জংজ্ঞ,য়মাঁনঃ সন্, অমূহ 

অধিশেতে অমুম্মিন শেতে ইতার্থঃ ॥ কপ্পান্তেউপাস্তীতি ভাব: ॥ ৪1 

পক্ষেতি। পক্ষচ্ছিদা গৌত্রভিদ! ইন্দ্রেণ | উত্তয়ত্র অৎস্মদ্বিষেতা- 

দিনা ক্কিপ্ | আত্বগর্াং হৃতগর্বাঃ অভিভূতাইত্যর্থঃ | গন্ধে গন্ধ 
আমোঁদে লেশে জঙ্বন্ধগর্য়ে'রিতি বিশ্বঃ | আন্তগর্কোজভিভূত 

স্যাদিত্যমরত | মহীহ ধারয়ন্তীতি মহীধ্াও পর্বতাঁঃ। মৃলবিভূজাদ, 
ত্র কপ্রত্যয়ঃ | শতং শতহ শতশ শরণ্যৎ রক্ষণসমর্থমেনহ মযুত্র 
পরেভ্যঃ শক্রভ্যঃ উপপ্লবিনো ভরবন্তো নৃপীঃ ধর্ষৌত্তরহ ধর্মীপ্রধানং 

মপ্যমৎ মধ্যভূুপলমিব আঁশ্রয়ন্তে। অরেশ্চ বিজিগীষোষ্ঠ মধ্যদে 

ভূমানন্তর ইতি কামন্দকঃ | আর্তবন্ধুরিতি ভাবঃ ॥৭॥ রদাঁতল" 

দিতি | আদ্দিভবেন পুঙসা আদিবরাহেণ রসাতলৎ প্রযুক্তোদ্বহন 

ক্রিয়ায়'ঃ কতোদ্ধিরণক্রিয়াঁয়ৰ2, বিবাহুক্রিরায়া চ ব্যজ্যতে, ভুথে 

ভুদেবতায়াঃ গএ্রলয়ে প্রব্বদ্ধমস্যান্বেরচ্ছমস্তে। মুহর্তৎ বক্তভিরণঃ 

লক্জীরক্ষণার্থং মুখাবগুষ্ঠনৎ বভুব | তছুক্তম উদ্ধতী্ি বরাহেণ কষে? 

শতবাকুনেতি ॥ ৮ ॥ মুখেতি | অন্যেধীৎ পু২সাহ সীমীন্যা সাধারণ 

ন তবতীতি অনন্যসামান্যা কলত্রেষু বৃত্তি ভোগে যস্য স তথোক্তঃ 



১৩ সর্ণ৪ সঞ্জীবনী টীকা । ধ 

 ইমমেবার্থং প্রতিপাদয়তি, তরদ্দ এবাধরস্তল্য দানে সমর্পণে দক্ষষ্ড- 

। তুরোউজে। সমুদ্রহ মুখাপণেষ, প্রক্ৃত্যা সখ্যাদিপ্রেষণং বিন। প্রগল্ভ। 

ধৃটী। সিন্ুর্মদীঃ ॥ সিন্ধৃঃ সমুদ্রে নদ্যাঁৎ চেতি বিশ্ব্জী স্বরহ দিবতি 

পযযতে চ তরদ্গাধরমিতি শেষঠ | ন পাঁদম্যাউযমেতঠাদিনা পিব- 

তের্যন্তান্গিত্যৎ পরটন্মপদনিষেধঃ, গতিবুদ্ধীতাদিন। সিন্ধ নাহ কর্ম 
তুম | দল্পত্যোথ গপৎ পরম্পরাধরপীনমননাসাঁধারণমিতি ভাব ॥৯ ॥ 

নসতমিতি ! অনী তিময়ে। মশস্যবিশেষাঁত | তদুক্তম | অস্তি মজা 
ভ্তিনির্নাম শতযোজনমায়তইতি | বির্তাননত্বাদ্বাত্রমুখত্বীদ্ধোতাঃ 
আননবির্ভ্োত্যর্থঃ সসতৃং মৎ্সাঁদিপ্রাণিমহিতহ নদীমুখীস্তঃ আদায় 

নহমীলয়ন্তঃ চঞ্চ,পু্টীনি সওকউয়ন্তঃ সন্ত? সরটন্ধ্ঃ শিরোভিত জল- 

প্রবাহান উর্দৎ বিতন্বন্তি। জলমন্ত্রক্রীড়াসমীধির্ব্যজযতে ॥ ১০ ॥ 

মাতঙ্গেতি | সহমসোৎ্পতক্ডভ্িঃ মাতঙ্গনটক্রির্দীতদ্গঁকাটির গ্রশিতহঃ 

দ্বিধাভিন্নান সমুদ্রফেনীন পশা? যে ফেনীত এযাঁহৎ জলমাতিঙ্গন ক্রীণাঁং 

কপেখলেধু সহসর্পিতয়! লৎসর্পণেন হেতুন। কর্পেষু ক্ষণ চামরত্বং 

বরজন্তি ॥১১ ॥ বেলেতি | বেলীনিলাঁয় বেলাঁনিলং পাতুমিত্যর্থঃ | 

ক্রিবর্ধোপপদেত্যাদিনা চতুর্থা। প্রন্মতাঃ নির্গত মহ্হোমাঁণাঁহ 
বিস্কুজ্থুঃ উদ্রেকঃ। টিতো২থুজিতাথ্চ্প্রত্যয়? ॥ তন্মান্ির্বিশেষীঃ 

ছরগ্রহিভেদাঃ এতে ভুজঙ্গাঃ স্র্যাশুসম্পর্কেণ সমৃদ্ধরাঁগৈঃ প্রব্নদ্ধাকী- 

নিভিত কণটন্থম্মণিভি ঝ্্/জ্যন্তে উন্মীয়ন্তে ॥ ১২ ॥ তবেতি | তব অপ- 

রম্পদ্ধিয়ু অবরসদৃশেধিতার্থঃ বিদ্রমেযু প্রবালেত্ত সহসা উন্মিবেগীৎ 

পর্যযস্তৎ প্রৌৎক্ষিগুম উর্দক্ক,ট্রঃ বিদ্রমপ্ররোৈঃ ত্রৌোতম্বখৎ স্যত- 

বদনমেতত শঙ্গানীহ যথখহ বন্দং কথবিঃ ক্রেশীছ অপাক্রাঁমতি বিল- 

স্বাঁপমরতীত্ার্থঃ ॥ ১৩। প্রবক্তেতি | পয়াংমি পাতুৎ প্রবস্তএব 

প্ররত্বমাত্রঃ নতু পীতবান তেন আবন্কবেগীৎ | জ্যাদাবত্তোউজ্তনাহ 

ভ্রমইতামর? | ভ্রমতা ঘনেন অয সমুদ্রো ভূরঃ পুনরপি গিরিণ। 

মন্দরেণ প্রমধ্যমানইৰ ভূয়িঠমত্যন্তমীভাতি ॥১৪॥ দুরাঁদিতি | 

অয়স্চক্রনিভন্য লবণীশ্ব,র(শেঃ দৃরাৎ তন্বী আশুত্বেনাবভীসমানা 

তমাঁলতাঁলীবনরাজিভি নঁলা। বেল। তীরভূমিহ ধারানিবদ্ধা চক্রা শ্রিতা 

কলঙ্করেখ। নাঁলিন্যরেখেৰ আভাতি । মালিন্যরেখণজ্ত কলঙ্কমীহরিতি 



92 রখুব পা | ॥। ১৩ সগঃ 

দণ্ডী॥ ১৫ ॥ বেলানিলইতি | হে আয়তাক্ষি! বেলা স্যাত্তীরনী- 
রর়োরিতি বিশ্বঃ | বেলানিলঃ কেতকরেণুভিঃ তে আননং সম্তাবয়তি। 
কিমর্থমিতাপে করব মুত প্রেক্ষতে, বিশ্বাধরে বদ্ধতৃষ্ণৎ মাং মণ্ডনেন 
আভিরপক্রিয়য়| কাঁলহানির্কিল্বঃ তস্যাক্ষমমমহুমীনম | কর্মাণি যন্তী। 
কলহানিমসহমানহ বেত্তীব কিম, নৌ চে কথহ অভ্তভীবয়েদিত্যর্থ: ॥১৪। 
এতইতি | এতে বয়ৎ টনকতেষু ভিন্নাভি€ শুক্তিভিঃ পর্বযস্তাঁলি পৰি 
ক্ষিপ্তীনি মৃক্তানাং পটলানি যন্মিংস্তত্বথোক্তৎ ফটলৈরাবজ্ভিতা, 

আনমিতাঁ; পুগমাল। যম্মিংস্তৎ পয়োপধেঃ কুলহ বিমানবেণী শা, হষ্েল 

প্রাপ্তাঃ ॥ ১৭ ॥ কুকদেতি | মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠৎ করস্য করতে বহিরি- 
তামর? | করভইব উক যন্যাঁঃ স। করভোঁকঃ | উব্ধত্তরপদাঁদেবপম্নাইত্র 
| তম্যাঃ সন্বদ্ধিঃ, হে করভেক | মৃগবতপ্রেক্ষতইতি বিগ্রহ: | 
হে মৃগপ্রেক্ষিনি তাবহুপশ্চান্ার্গে লঙ্ঘিতাধধণি দৃর্টিপাতিৎ কুকঘ। 
যা সকাঁনন! ভূশিঃ বিদুরীভবত? সমুদ্রান্িষ্পততি নিঞ্চীমতীব | বিদু- 

শব্দদিশেষ্যনিসচ্চিঃ ॥১৮॥ কচিদিতি | হে দেবি বিমাঁনৎ পু্পক্ং 

মে মনসোউভিলাযে। যখাবিধত তথ। প্রবর্ততে পশ্য | চিৎ ঝুরাণাং 

পথ। সঞ্চরতে, কট্দিগনানাং কটিৎ পততাঁৎ পক্ষিণাঁ্ গথ' 

সঞ্তরতে সমস্ত,তীয়াযুক্তাদিভি সংপুর্ধাশ্চরতেরাত্মনেপদম ॥ ১৪ 

অসাবিতি ।  মহেজ্দ্বিপদীনগন্ধিঃ. এরাবতমদণন্ধিঃ দ্রিভি- 

শ্া্গৈগচ্ছিতীতি ব্রিমার্গগা গঙ্গ!। তদ্ধিতার্থেত্যাদিন। উত্তরাপদন- 
মাসঃ| তদ্যাঁত বীচীনাৎ বিমর্দেন সম্পর্কেণ শীতঃ অসেণ আকাশবাদ. 

দিনযৌবানৌখান মধ্যাহুসর্তভবান্ন তে মুখে স্বেদলবান আচাখতি 
হরতি | অনেন জুরপথস1641 দর্শিতিঃ ॥ ২০ ॥ করেণেতি। হে চগ্ডি 
কোপনে | চণুস্তত্ন্তকোপনইত্যমরঃ | কুতৃহলিন্যা বিনোঁদার্থিনা 
ত্বর। কত্র্য। বাতায়নে গবাক্ষে লম্বিতৎ নীবশ্রংসিতেন করেণ স্প হট? উদ্ভি- 

ববিচ্যুদ্বলয়ে! ঘনস্তে দ্বিতীয় মীভরণং বলয়মীমুণ্চতীবর্পবতীৰ | চণ্ডী- 

ত্যনেন কোৌপনশীলত্বীস্ভীতঃ ক্ষিপ্রহ ত্বাৎ নুঞ্চতি মেঘইতি ব্যজাতে ॥ 

২১ ॥ অমীইতি ! অমী চীরভৃতত্তীপসাঃ জনস্থাঁনমপোঢিবিশ্বমস্তবিঘ্বং 
মত্ব। সমারন্ধা নবাঃ উটজাঁঃ পর্ণশালাঃ যেধূতানি | পর্ণশীলোটজোই 

স্থিয়ামিত্যমরঃ | চিরোজনিতানি রাঁক্ষসভয়াঁদিত্যর্থঃ আশ্রমমণ্ডলানি 



১৩ সর্গঃ] সঞ্জীবনী টাকা । হী 

শাঁঅমকিভীগীন যথাঁস্বৎ স্বমনতিক্রম্য অধ্ণাসতে অধিতিষ্ঠত্তি ॥ ৯২ ॥ 

ঃসষেতি | সা! পুর্বনভৃতা স্থুলী এষা, দৃশ্যত ইতার্থঃ॥ মত্র স্থলাহ 

বাং বিচিম্বত1 অন্বিষ্যতী ময়! তচ্চরণারবিন্দেন যে বিশ্লেযো বিযষেবগও 

,তন যদ্দ,£খহ তশ্মীদিব বদ্ধমেঠানৎ নিঃশব্দয। উর্ব্য।হ ভ্রন্টম একই 

পুর মঞ্তীরহ। মন্জীরোকুপুরে উত্ত্িযামিতাষরঃ | অদৃশ্যত দন্টম | 

হতুতপ্রেক্ষা ॥ ২৩॥ ত্বমিতি ॥ হে ভীক ভরশীলে। উঙতইত্তাঙ্, 

গতোনিদীতীৎ সন্ব,দ্ধে হুস্ঃ | ত্বহ রক্ষমা রাঁবণেন যতো। ঘেন মার্গেণ। 

নার্ঘবিতৃক্তিকম্তসি: | অপনীতা অপহৃতা তৎ মার্গং বাগিন্দ্রিয়াভাবা- 

্মশকুবন্তঃ এতাঁত লতাঃ আবজ্জিতাঁঃ নমিতাঃ পল্পবাঃ পাণিক্া- 
দাঁত ফাভিস্তাঁভিঃ শীখবভিঃ স্বাবয়বভূতাঁভি? রুতয়। মেইদর্শয়ন 

স্তচেন্টয়াদর্শয়্রিত্যর্থঃ | শাখা বক্ষান্তরে ভুজেইতি বিশ্র্ঃ । লতা- 

দীনামপি হ্থানমন্তোব | তদছুত্তৎ মন্ুনা | আন্ত?সৎজ্ঞা ভবস্তোতে সুখন 

(ঃখসমন্থিতাইতি ॥ ২৪ ॥ মৃ্যশ্চেতি | দর্তীক্গ,রেঘু, তক্গ্েখু, নির্বাপে- 

কঃ নিস্পু হা মৃগ্যঃ মৃগগনাশ্চ উৎ্পক্ষমরাঁজীনি নিলোৌচনানি দক্ষি- 

(সাং দিনি ব্যাপীরয়ন্তাও প্রবর্তয়ন্তাঃ সতাঃ তব অগতিজ্ঞৎ গত্যনভিজ্ঞৎ 

বাহ সমবোপযন দৃর্টিচেষ্টর। ত্প্গাতিনবৌ ধয় ্রিত্যর্থঃ॥২৫॥ এতদিতি | 

[(লাবতোনাম গিরেরম্বরলেখি অত্রঙ্কবৎ শ্ঙ্গমেতৎ পুরস্তাদাগ্সে আবি- 

এবতি। যর শঙ্গে ঘটনার্দেতিঃ নবহপয়ে। ময়! তদ্দিপ্রযোগেন যদশ, 

ডচ্চ সমহ যুগপদ্ধিল্স্টম | মেঘদর্শনা দর্মতুলামন্রু যৃক্তমিতি ভাব? ॥২৬। 

গন্ধশ্ঠেতি | বন্যিন শ্রঙ্দে পারাঁভিব্বর্পবরাতিরাহতানাহ পল,বানা 

গঙ্গণ্চ, আদ্ধীকিতকেসরহ কাঁদক্বং নীপকুজুমথ। শিদ্ধী? মধুর শিখিনীং 

বহিণাম । শিখিনৌ বহিবর্চিণীবিতামরঃ কেকা্চ, ত্য বিন। মে 

অসহযানি বভূবুঃ | নপুঙসকমনপুৎসকেনেতি নপুংসকৈকশেষত ॥ ১৭ ॥ 

পার্ধেতি | কিঞ্ত, হে ভীক মত্র শ্ঙ্গে পুর্ানুভূতং কম্পোত্তরৎ কম্প্ প্র. 

পানং তবোপগঢুমুপথহছনহৎ ল্মরতা মম গুহখবিসাঁরীণি ঘনগর্জিতীলি 

কথঞ্চিঃদতিবাহিতাঁলি ম্মীরকত্েনোদ্দীপকতীৎ ক্লেশেন গমিতানী তার্থঃ 

২৮ ॥ আসারেতি ফন্র শ্ব্জে বিভিন্নকোটশঃ বিকসিতকুটাটলঃ 
নবকন্দটলঃ কন্দলীপুটস্পরকণবটির্ণঃ অআসাবেণ পারাঁসম্পীতেন | ধারা, 

সম্পাত আসারইভামরঃ। সিক্তায়; ক্ষিতের্বাস্পিস/ ধূবর্ণনা যোগা- 
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দ্বেততাঃ বিড়ন্বানানা অনুক্রিয়মাণ। তে বিবাহধূমেনাঁকণ। লোচনষ্ী! 
সাদৃশাাঁৎ ম্মর্যামাণেতি শেষঃ, মামক্ষিগোঁহ, অপীড়যণ্ড ॥ ২৯ ॥ উপা. 
স্তেতি | উপান্তবানীরবনেপগঢ়ানি পার্খবহ লবনচ্ছন্নীনি আঁলঙ্ষা 
ঈবন্ুশযাঃ পারিপ্রবাশ্চঞলাঃ সারসাঁঃ যেখু তানি অনূনি পম্পাঁসলি, 
লানি পম্পানরোজলানি দূরাঁদবতীর্ণা মে দ্্টিঃ অতএব খেদাঁৎ পির. 
তীৰ ন বিহাতুমুপসহতইতার্থঃ ॥ ৩০॥ আত্রেতি | অত্র পম্পাঁসরমি 
অন্দোনাটম্মা দত্বোৎপলকেসরানি অবিষুক্তাঁনি রথাক্দনীন্বাঁৎ দ্বন্দাদি 
চক্রবাকমিখুনানি তে তব দুরাত্তরবর্তিন1 দূরদেশবর্তিনা ময়! ছে প্রিয় 
সম্প,হৎ সাঁভিলাযমীক্ষিতাঁনি তদাঁনীহ ত্বামন্মার্যমিত্যর্থঃ ॥১১। 
ইমামিতি | কিঞও শতনবদভিবামাভাঁৎ আ্তবকতিণাম অভিনআ্ং ততী- 
মিমাঁ তট(শোকলতাম অতস্থৎপ্রাপ্ডিবুদ্ধা। ত্বমেব প্রাপ্তেতি রাস্তা 
পরিরন্ধমালিঙ্গতুৎ কামোযসা সোউিহৎ সৌসিত্রিণা লক্ষাণেন দাশ; 
নিষিদ্ধঃ নেয় সাঁতেতি নিবাঁরিত: | পরিরবূ,কাঁমঃ ইতাত্র তৃঙকা- 
মনলৌরপীতি বচনাঁৎ মকাঁরলোঁপহ ॥ ৩২ ॥ শশারিতি | বিমাঁনদা- 
স্তরেযু অবকাঁশেধু লক্বন্তে যাস্তাসাঁ কাঁথ্ধনকিক্কিণীনাঁৎ স্বনং শর 
স্বযৃথশব্দভ্রমাৎ খমীকাশমুৎ্পতত্ত্োউমৃঃ গোঁদাঁবরীসারসপঞ্ড ভু) 
ত্বাৎ প্রতুদ্রব্রজন্তীব ॥৩৩॥ এষেতি। পেষলমপায়াপি ভারাঁক্ষমযাপীতার্থ: 
তয় খাবি ভঃ সংবদ্ধিতাঁঃ বালচুতাঃ যসাঃ অ! উন্মা খা? অন্মদতিযুখা। 
ত্বৎনহবর্দিতা এব কুষ্ধনাঁরাঁঃ যসাঃ সব চিরাঁৎ দৃষ্টা| এষা পঞ্চৰী থে 

মনঃ আনন্দয়তি আহলীদয়তি | পঞ্চবটাশব্দ? পুর্ববমের বাখযাভিঃ ॥ ৩। 
অত্রেতি। অত্র পঞ্চবট্যা গোদা গোঁদীবরী তস্য সমীপে অঙগু- 
গোঁদম | অনুর্ধৎসময়েত্যব।শীভাঁবঃ | মৃগযাঁযাও নিরৃত্তঃ তরঙ্গবাতেন 
বিনীতখেদঃ রহোঁরহুদি | অত্ন্তসংযোগে দ্বিতীয়া । ত্হ্রৎনঙ্গনিষ্জ- 
মূর্ধাী সন অহ বানীরগৃহেষু সুপ্তঃ ম্মরাঁমি | বাক্যার্থঃ কর্ম | সুপ্ত ইতি 
যত্তৎ স্মরামীতার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ভ্রভেদেতি | যো মুনি ভ্রভেদমাত্রেণ 
অভঙ্গমীত্রেটণব নহুষ রাজাঁনৎ মঘোনঃ পদাদিজ্ত্বাৎ প্রত্রং শয়ধ- 
কাঁর প্রাত্রশয়তি স্ম। আঁবিলীস্তঃপরিশুদ্ধিহেতোঁঃ কলুষজল প্রসাদ- 
হেতোঃ তস্য মুনেরগস্তাসা, অগন্তাসোদয়ে শরদি জলহ প্রসীদিতীতি 
উক্তৎ রক, ভুমো। ভবঃ ভৌমঃ স্থানপরিগ্রহঃ আআমোইয়ং দৃশ্যতইঙি 
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শেষঃ | ভৌমইত্যনেন দিব্যোইপ্যস্তীতুযুক্তম। পরিগৃহ্যতইতি পরি- 

গ্রহঃ স্থানমেব পরিগ্রহইতি বিগ্রাহত ॥৩৮॥ ত্রেতেতি | অনিন্দ,কী- 

তম্তন্যাগন্ত্যস্য আক্রান্তবিমীনমীর্গৎ হবিরন্ষোউিস)্তীতি হবিখন্ধি, 

ত্রয় এব ভ্রেত। অগ্রিত্রয়ম | অগ্রিত্রয়মিদৎ ত্রেতেত/মরঃ | পৃষৌদরাদি- 

ত্বাদেত্বম। (্রেতেতাময়ঃ ত্রেতাগ্নর়ঃ তেষাৎ ধৃমাঞ্রমিদং আ্াত্ব। 

আঁত্বায় রজেখগুণণদ্ধিমুক্তঃ মে মম আত্মা অন্তঃকরণৎ লঘিমাঁনং লঘু 

ত্গুণং মশ্নুতে প্রীপ্পোতি ॥ ৩৭॥ এতদিতি | হে মনিনি শীতিকর্ণেঃ 

মুনেঃ সন্বন্ধি পর্থাপ্নরে। নাম পঞ্চীপ্দরইতি প্রসিদ্ধম | পঞ্চ অপ্ন- 

রসে। যন্যিন্সিতি বিগ্রহঃ | পর্যন্তেঘু বনানি যঙ্য তৎ পর্য্যস্তবনৎ 

এতৎ বিহ্বারবরি ক্রীড়ীসরে। বিদূরাঁৎ, মেঘানামন্তরে মধ্যে আলক্ষ্য- 

মীষদ্শায় | আ! ঈষদর্থেউভিব্যাপ্তীবিতামরত |. ইন্দ্বি্বমিব, আ- 

ভাতি ॥ ৩৮ ॥ পুরেতি 1 পুর। পুর্ধন্মি্ কালে দর্ভাঙ্করনাত্ররত্তিঃ 

তম্মত্রাঁহাঁরঃ মৃিগঃ সা্দং সহ চরন সখবিঃ সমাধেস্তপমো ভীতেন 

মঘোনা ইন্দরেণ পর্নাঁমপ্লরসাঁং যেবনষ | তদ্ধিতীর্ঘেতাণন্দিনা 
উতন্তরপদসমাসঃ | তেব কুটবন্ধং কপটযন্্রমুপলীতঃ | উন্মাঞ্চঃ 

কুটযন্ত্রং জ্যাদিত্যমর£| কিলেট্ত্যতিহ্যে | মৃগসাঁহচর্ধ্যাৎ, মৃগবদের 
বদ্ধইতি ভাব ॥ ৩৯ ॥ তসোতি। অন্তহিতিসেধধভাজঃ জলীন্ত- 

গতপ্রাসাদগতস্য তন) শাতকর্ণেঃই অয় প্রসক্তঃ অঙ্দীতমৃদঙ্গঘোৌষো 

বিয়দগতঃ সন পু্পকস্য চক্্রশালা: শিরো গুহাঁণি | চক্দ্রশীল। শিরো- 

গৃহমিতি হুলায়ুধং | ক্ষণ প্রতিশ্রুপ্ভিঃ প্রতিধাটিনঃ মুখরাঁঃ ধনতীঃ 
করোতি। জ্ত্রী প্রতিশ্রু-প্রতিধাঁনইত্যমরঃ ॥ ৪০ ॥ হুবিরিতি | নানা 

সুতীস্ৃঃ সুতীক্ষনাম। চরিতেন দান্তঃ সেম্যঃ অসেং অপরস্তপস্ৰী 

এধবতামিব্ধনবতা ষ্। কাষ্ঠং দার্কিন্ধনহ ত্বেধইত্যমরঃ চতুর্ণবহ 

হবিভুজামু অগ্নীনাঁৎ মধ্যে ললাউৎ তপতীতি ললাটন্তপঃ স্র্ধ্যঃ | 

অন্র্ধ্যললাটয়ো্দশি তপৌরিতি খশপ্রত,য়ঃ, অকর্দিযদিত্যা্দিন। 

যুমীগমঃ | ললাটন্তপঃ সন্তসপ্তিঃ সম্তার্খ' ্ুর্য্যো যস্য স তথোক্তঃ 

সন্ন তপস্যতি তপশ্চরতি | কর্মণৌরে মস্থৃতপৌভ্যাৎ বর্তিচরোঁরিতি 
ক্যঙ, তপসঃ গরটন্মপদঞ্চেতি বক্তবাম্ ॥ ৪১ অমুমিতি 1 জনিতেজ্- 
শঙ্কং তপলেতি শেবঃ অমুৎ নুতীক্লৎ সহাসং প্রহিতানীক্ষণীনি দৃষ্টয়ে। 

? 
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যেখু তাঁনি ব্যাজেন কেনচিশ্িযেণ | পুহস্যর্ধোকদ্ধং সমেঞখশকে ইতি 

বিশ্বঃ | অর্দমীষৎ সন্দর্শিতাঁঃ মেখলাঁঃ যেধু তানি সুরাঙ্গনানাং 

বিভ্রমীঃ বিলীসঃ এব চেফিতাঁনি বিকর্তৃৎ স্থলয়িতুমু অলং সম- 

াঁনি ন বভূবুরিতি শেষঃ ॥ ৪২ ॥ এষইতি / ভর্দবাছরেষ সুতীক্ষু 

অক্ষমশটিলব বলয়ৎ যস্য তৎ মৃগাঁণাহ কণ্গ্রিতাঁরৎ কুশী এব স্মচয়ঃ তা: 

লুনঠতীতি কুশস্মচিলাবস্তম্ | কর্মণ্যণিত্যণ | এভির্ববিশেযগৈঃ 

জয়শীলত্বৎ ভূতদরাঁকর্পক্ষমত্ব্থ দ্যোত্তে সবাঁদিতরং দক্ষিণ 

ভুজং মে মম সভাঁজনে সম্মাননিমিত্তে | নিমিতাঁৎকর্মাষোঁগইতি 

সপ্তমী । ইতঃ প্রাঁ্ধৎ প্ররুতীনুছুলবন্ধং প্রযু্তক্তে । আন্ুকুল্যার্থকং 

প্রাঙ্নক্িতামরঃ | অব্যরতৎ ॥ ৪৩ ॥ বাঁচত্যমত্বীদিতি এষ জুতীক্ষ 

বাঁচহ যচ্ছভীতি বাঁচত্যমে। মেখনব্রতী | বাঁচি যমো ব্রতইতি খছ্প্র- 

তায়ঃ, বাঁচহ্যমপুরন্দরেণ চেতি মুম | তস্য ভীবস্তত্বাৎ মম প্রণতিং 

কিকিংশা, ধু কম্পেন এ্রতিগৃহ্য বিমঁনেন অবধানৎ তিরোধানং 

তন্মীশ্ম,ক্তামূ । অপেভাপোঢয়ুক্তপতিতেতি পঞ্চমীসমাসঃ | দৃডিং 

পুনঃ সহক্ীর্টিষি স্র্ষেয সন্নিধত্তে সম্যক ধন্তইতার্থঃ, অন্যথ। অকর্মক- 

ত্প্রসঙ্গাঁ ॥ 88 ॥ অদইতি। শরণে রক্ষণে সাঁধু শরণাং পখবয়তীতি 

পববনমূ অদে। দশ্যমীনিহ তপোবশষ আহিতাগেঃ শরভঙ্গনীলে। মুনেঃ 

সম্বদ্ধি, যঃ শরভঙ্গঃ চিরায় অগ্নি সমিদ্ভিঃ সন্তর্প্য তর্পগ্বিত্বা ততো 

মন্ত্রঃ পৃতীহ শুদ্ধীৎ তন্গুমপ্যহ্থেঠষীৎ, হুতবান | জহ্েতেলু ভি ॥ ৪৫ 

ভাঁয়েতি | অধুন' অশ্মিন্ কালে ত্য শরভঙ্গসা সন্বদ্ধিনী অতিথীনাং 

সপর্বয। অভিথিপুজ। 1 পুজা নমস্যাপচিতিঃ সপর্ত্যার্চ ণাঃ সদ! 

ইত্যমরঃ। ছাঁয়াভিঃ বিনীতোঞ্পনীতঃ অধ্পরিআমো টৈঃ তেখু 

ভূক্িষ্ঠ নি বহুতমাঁনি সম্ভীব্যানি শ্লীঘ্যানি ফল নি যেষাৎ তেখু অধীর, 

পাদপেষু আশমরক্ষেতু জুপুত্রেষিৰ স্থিতী। পু্ত্ররিৰ পীদটপরনুক্টীয়ত- 

ইতার্থর ॥৪৬॥ ধারেতি | ধারা নির্বরাঃ, যদ্বা। ধারয়। আাতিতোোন 

ক্রানাদপীরি দর্যেব মুখহ যস্য অঃ শৃক্দহ শিখর বিষাঁপঞ্চ তন্যাগ্রে 

লগ্মোউম্বদএব বপঙ্চে। বগ্রক্রীড়াসক্পক্ষো যস্য সঃ অসে চিত্রকুটঃ 

হেবন্ধুরগাত্রি উন্নভানতীঁন্দি | বন্ধুর তূন্নতানতমিত্যমরঃ ৷ রর 

ককুদ্মীন্ রষত ইব মে চক্ষুঃ বধ্যাতি নান্যাসক্তং করোৌতি ॥ 8৭1 
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এফেতি প্রসন্মে। নির্মলঃ ভিমিতো নিস্পন্দঃং প্রবাঁছো যস্যাঁং সা 
বিদৃবসঠান্তরস্য মধ্যবর্তাবকাশস্য ভাঁবাু তন্বী দুরদেশবর্তিত্বাত্িনুত্বেন!- 
বভাসমান। মন্দ।কিনী নাম কাঁচিিচত্রছুটনিকটগ এষা সরিৎ নগোঁপ- 
কঠে ভূপমহ কঠগত। মুক্তীবলীবদ্ভীতি | অত্র নগসা শিরস্তমুপকগস্য 
কঠঠত্বও গম্যতে ॥ ৪৮ ॥ অয়মিতি | খিরেঃ সমীপে অনুগিরমূ | গিরেন্চ 
মেনকস্যেতি সমাসান্তঃ টচ্প্রত্যরঃ | সুজ[তস্তমালোকয়ৎ দৃশ্যতে | 
যসা তমালন্য শোভনো! গন্ধে যস্য তৎ শুশিন্ধি। গন্ধন্যেতাঁদিনা 

ইকাঁরঃ সমাসান্তঃ | প্রবাঁলং পল্পবমীদার ময়। তে যবাঙ্ক,রবদাঁপাত্ডে$ 
কপোলে শৌভতে মু মোউবভংসঃ পরিকণ্পিভঃ ॥ ৪৯ ॥ অনিগ্রহেভি | 

অনিগ্রহত্রাসা দণ্ডভয়রছিতা অপি বিনীতাঃ সন্ত্বাঃ জন্তবো যন্মিংস্তৎ 
অপুষ্পলিঙ্গীৎ প্রস্পনিমিত্তৎ বিনৈব ফলবন্ধিনঃ ফলগ্রাহিণঃ রক্ষাঁঃ 
যম্মিন তৎ অতএব আবিচ্কু তোদগ্রতব গ্রভাঁবম অভ্রেমনে সম্তপসত 

স[বনহ বনমেতৎ 1৫০ ॥ আন্রেতি। অত্র বনে অনুস্থয়। অব্রিপত্ী, 
সপ্ত চতে খযরগ্ সপ্তধৎ | দিকসঙ্ছো সৎজ্ঞায়ামিতি সমঠসঃ | তেষাঁং 
হুটত্তকদ্ধ,তানি- হেমপন্মানি যস্যান্তীৎ ত্রান্বকমেধলিমীলাহ হরশিরং- 
অজ ত্রিশৌতিসৎ ভাগীরথীৎ তপৌধনাঁনীষ খষীণাঁম অভিষেকা 
ন্নাশীর' প্রবর্তরামাঁস, কিলেটত্যাতিহ্যে ॥ ৫১ ॥ বাঁরেতি। বীরাঁসনৈঃ 
জয়নাপটৈন ধ্যাঁনং জুষন্তে ধ্যানজুষঃ তেষাহ উতিকপবিশ্য প্যায়তাম 
খসীণাং সন্বন্ধিনঃ সমধ্যাঁসিতবেদিমপ্যাঁঃ | ইদং বীরাসনস্থানীক্বম্র 1 
অনী শাখিনোপি শির্বাতনিক্ষম্পতয়। যৌগাঁপিরূটাইব ধ্যানভাঁজইব 
বিভান্তি | ধ্যাযন্তোপি নিশ্তলান্দ। ভবস্তি। বীরাসনে বশিষ্ঠঠ / এক- 
গাঁদমটিকল্মিন বিনাম্যোকণিসংস্ষিতম | ইতরশ্যিৎস্তথ। চাঁনাৎ বীরাঁ- 
পনমুদীহ্বতমিতি ॥ ৫২ ॥ ত্বয়েতি। ত্বপা পুরস্তাৎ পুর্ব যঃ উপযা- 
চিতঃ প্রার্থিতঃ | তথা চ রামার়ণে । নাগ্রোধহ তয়ুপশ্থাঁয় উবদেহী 
বাক্যমব্রবীৎ1 লমপ্তেউস্ত মহার্ক্ষ পাবয়েশ্বে ত্রতৎ পতিরিতি | 
শাম ইতি প্রভীতঃ ম বটোউয়ং ফলিতঃ সন সপদ্মরীগো গীকড়াঁনাহ 
মণীনাঁং রাশিরিব বিভতি ॥ ৫৩ ॥ কচিদিত্যাদিভিশ্ততুর্তিঃ শো 
এরয়াগে গঙ্গাযমুনীসঙ্গমৎ বর্ণয়তি রুচিদিতি, হে অনবদ্য 
খযনাতরদৈর্ভি্ প্রবাহ! মিআোঘ| গক্ষ জাঁঙুবী বিভাঁতি ত্বং পশা। 

2০ 
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কেব, কচি্প্রাশে প্রভয়ব লিসতি সন্গিহিতমিতি প্রভীলেপিভিরি- 

আনীটৈরনুবিদ্ধ। সহ গুক্ষিতা মুক্তীময়ী যার্টিরিব হারাবলিরির 
বিভীতি | অন্যত্র প্রদেশে ইন্দীৰরৈনশীলোৎপলৈ কৎখচিতীস্তর 

সহগ্রথিত। নিতপঙ্কজানাহ পুগুরীর্বীণাৎ মালের, বিভীতীতি সর্ধত 

সম্বন্ধ; ॥ ৫৪ ॥ কচিদিতি | কচি কাদম্বসসর্গবতী নীলহৎমসংস্ন্ট' 

প্রিয়ৎ মানলং লাম সরে। যেষাৎ খগীনাঁৎ রাঁজছৎসাঁনাঁৎ পঙক্কিরিব| 

রাজহংসাভ্ত ভে চঞ্চ চরটৈণার্লোহিটিতঃ মিতা ইতামরঃ | অনাত্ত কালা- 

তকণ! দত্তপত্র। রচিতমকরিক। ভূবন্চন্দনকশ্পিতা ভক্তিরিব ॥ (৫ 

রূচিদিতি | কচি ছায়া বিলীনৈঃ ক্ছিটত স্তমৌভিঃ শবলীকতা 

কর্ক,রীরুত। চাঁজ্রমসী প্রভা! চক্জিকে । অন্যত্র রন্ধে,ষালক্ষ্যনতঃপ্র- 

দেশ! শ্রা্র। শরদভ্রলেখ। শরশ্োধপগুক্তিরিব ॥ ৫৬ ॥ কচিদিতি | কাচিৎ 

রুষ্ণেবরগভূষণ। ভম্মা্গরাঁগ। জশ্ববস্য তন্ুরিব কিভীতি | শেযোবা- 

খাত | কলবপকম ॥ ৫৭॥ সমুর্রেতি | অত্র সমুদ্রপত্ত্যোঃ গঙ্গীষসূন' 

যেোৌঁজলসন্িপীতে জঙ্গমে অভিষেকাঁৎ, স্বানাঁৎ, পুতাজসনাঁ তন্ৃতাজাঃ 

সাহু তন্ত্রাববেধেন তন্ত্ুজ্বীনেন বিনাপি পরঁরপ্শরীরত্যাগাশন্তরং 

ভূয়ঃ পুনঃ শরীরবন্ধঃ শরীরমযোগো নান্তি কিল | অনাত্র জ্ঞানাদেন 

মুক্তিঃ অত্র ক্মানাঁদেব মুক্তিরিতার্ ॥ ৫৮ ॥ পুরমিতি | নিষাঁদাধিগতে 

গহনা তহপুরমিদং শন্মিঘ পুরে মগ! মোলিমণিহ বিহায় জটাদু 

বদ্ধীন্থ রিতা সভীঘ সুমন্ত্র হে কৈকেয়ি তব কাঁমাত মনোরথণ 

ফলিতাঁঃ সফল। জাঁতাঃ ইত্যকদৎ় | কদিরশ্রুবিমৌচনে লুঙ্ ॥ ৫) 

পর়ে(ধটররিতি । পুনাজলা্গনীনাহ বক্ষত্ত্রীণা পয়ৌধটরঃ স্তন? 

নির্কিষ্ট উপভুক্তে। হেমা জরেণূর্বস্য ত । তত্র তাঃ ক্রীড়ন্ততি 

বাজ্যতে | ব্রদ্ধণইদং ব্রান্গম। নত্তদ্ধিতইতি টিলোপঃ| ব্রা 

সরে। মাঁনসাখ/হ যসাঃ সরযাঃ, বুদ্দের্মহত্তত্বস্যাবাক্তৎ প্রধানমিব' 

কাঁরণম আগুল। বাঁচঃ আপ্তবাঁচো বেদী? মদদ বনুব্রীহিণ৭ মুনয়ঃ উদাহ- 

রন্তি প্রচক্ষতে ॥ ৬০ ॥ জল [নীতি | যুগঠ সহস্কতিঃ পণুবন্ধন।থে। 

দঁকবিশেষঃ। তীরনিখাতিযূপা যা সরযূঃ তুরজমেধা? অশ্বমেপাঃ 

তেগ্ববনৃথাঁমেবাঁবতীপির্ণরবনদট্ঢ়রিঙ্ষ।কুগোত্রাপট্তো পুর্বে | ভদ্র 

ত্বাদণোগুক্ম। পুণাতরীকুতানি অতিশষেন পুশ্যানি রুতাঁনি জলীণি 
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শযোধ্যাৎ রাজধানী নগরীম অনু সমীপে তয়। লক্ষিতয়েতার্থহ | 
অন্ুশব্দস্য লক্ষণেখত্ত,ভেত্যাদিনা! কর্মপ্রবচশীয়ত্বঁৎ তদ্যোগে তীর, ] 

বহতি প্রাপয়তি ॥ ৬১ ॥ যাঁমিতি | যাঁৎ সরঘূৎ মে শীনসহ কর়? 
টসকতহং পুলিনহ তদেবোৎসঙ্গঃ তত্র ষ সুখ তত্রৌচিতীনাঁৎ প্রাটজ্যঃ 

প্রভৃতিঃ পয়োভিরশ্বভিঃ ক্ষীটরশ্চ | পয়ঃ ক্ষীরহ পয়োউম্ব, চেত্যমরঃ | 
পরিবর্িতাঁনাঁৎ পুটানাম উত্তরকোশলানাম উত্তরকোশলেশ্বরাঁগাহ 
সাঁমানাধাত্রীহ সাধারণমাতরমিব, জস্তাবয়তি | ধীত্রী জনন্যামলকী 
বজুমতুযুপমাতিধিতি বিশ্ব ॥1৮২ ॥  সেতি মদীয়। জননী কেশল্যেৰ 

মানেন পুজোন তেন রাঁজ্ঞা দশরথেন বিযুক্ত। সেয়ৎ সরষ,ঃ দুরে বসন্তং 

(প্রাষাগস্ছন্তনিতার্থঃ মাঁহ পুত্রভৃতৎ শিশিরাঁনিটলঃ তরটন্গরের হুট 
কপগৃহতীবালিঙ্গতীৰ ॥ ৬৩॥ বিরক্তেতি | বিরক্তা অতিরক্তী য। 

সন্ধা! তদ্বৎ কপিশং তাং পুথিব্যা ইদং পার্থিবং রজে! ধূলিঃ পুর- 

স্তাদ্ে যতে। মন্মীৎ, কাঁরণাছুক্জিহীতে উদ্গচ্ছতি তন্মাৎ হস্গুরস্যা- 
স্ীতি হনুমান | 07655 দীর্ঘঃ | তেন কথিতা প্রবৃত্তি? 

তাল্মদাগমনবার্তী যটন্ম সঃ ভরতঃ সইটসনাঃ সন মাঁৎ প্রতুযুদ্গীত ইতি 
শঙ্ষে তকয়মি | হাত একী শব্দার্ণবঃ | অত্র যত্তদে।- 

্িতাসন্বন্ধ [ত্ুচ্ছব্দলাভঃ ॥ ৬৪ ॥ অদ্ধেতি | কিব্ওঃ সাধুত সজ্জনঃ স 
ভরভঃ | সাঁখর্ধাদ্িযিকে চারে সজ্জনে চাঁপি বঁচাবদিতি বিশ্ব | 

পালিভসন্গরায় পালিতপিতৃপ্রতিজ্ঞীর মে মহ্যয় অনঘাঁম্ অদোৌযাঁং 

ভোগাভাবাদনুস্ছিন্টীৎ কিন্ত সংরক্ষিতাহ শ্রিয়মূ, মৃপ্পে যুদ্ধে খরাদীন 

হত্ব। নিরন্তায লক্ষম: সংরক্ষিতাঁম অনঘাঁৎ ত্বামিব, প্রত্যপয়িষ্যতি 

অদ্ধা সতাম্ । সতোত্ৃদ্ধাপ্চী্। দ্য়মিতামরঠ ॥ ৬৫ ॥ অসাবিতি | অসো 
পদদীতিঃ পাদঢাঁরী চীরবাঁসাঃ বল্কলবস্নে। ভরত পশ্চীহ পৃষ্ঠভাঁগেই- 

বন্দছাপিত। বাহিনী সেনা যেন স তথেপক্তঃ সম | নদৃযুতশ্চেতি কপ । 

উকহ বশিষ্ঠহ পুরস্কতা রটদ্ধরাটতযিত সহ অর্ধাপাণিঃ সন মীমভুয- 
পৈতি ॥ ৬৪ ॥ পিত্রেতি | যে ভরতঃ পত্র! বিস্যটহ দত্তীমু অক্কমুৎ্- 

সঙ্গ গতামপি যাহ শ্রিয়ৎ যুবাপি মদপেক্ষয়। মন্তৃক্ত্যা অভোৌক্তা সন্ম । 

তু্নন্তত্বীক্নলোকেতিজ্ঠীনিষেপঃ | ইয়ন্তি বর্ধীণি এতাঁবতে বশ্সরাঁন । 
অতস্তসংযে।গে দ্বিতীয়া | তয় ত্রিয়ী সহ, জ্িয়েতি গম)তে। উগ্রং 
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ছণ্চরম আন্ধার নাম ব্রতম্ অভ্যসাতীবৰ বগঘ়তীব | যুব যুবত্য 

সার্ধাং যন 'গ্বততভূবিদাঁচরেশ। অন্তর্নির ত্তসজঃ সাাদাঁতিধারব্রতৎ হি 

তদ্দিতি যাঁদবঃ | ইদঝত।পিপারাচওক্রমণতুল,ত্বাদালিধারব্রতমিত্বা- 
ক্তম ॥৬৭॥ এতাবদিতি দীশরথে রামে এতাঁবছুক্তবতি সতি বিমান, 
পুষ্পক্কং কর্তৃ তদীয়।২ রানসন্বন্দিনীনিচ্ছাষ অধিদেবতয়। মিষেণ 
বিদ্িত্বী তৎপ্রেরিতং সদ্দিত্ার্থঃ সবিম্ম।ভির্রতানুগীভিঃ প্রকতিতি: 

প্রজাভিঃ উদ্বীক্ষিতৎ জ্যঁতিস্পথাদাক।শাদবততাঁর ॥৮॥ তন্মাঁদিতি | 

রামঃ সেবারাঁং বিচক্ষণঃ কুশলো। হরীশ্বরঃ জুক্সীবঃ তেন দত্ত হস্তে 

হস্তাবলন্বে। যন্য তাদৃণঃ সন্ স্থনজ্বত্বীৎ পুরঃসরে। বিভীষণস্তেদ 

দর্শিতেন অদূরৎ মহীতলৎ যস্য তেন ভক্দিভির্কিচ্ছিত্রিভিঃ রচিতন্ফ- 

টিকেন সেখপানপর্বণ। মার্গেণ তন্মাৎ যানাৎু পুম্পকাঁৎ অবাঁতিরৎ অব- 
তীর্ণবান্থ | তরতের্লঙ ॥ ৬৯॥ ইঙ্াকিতি। প্রথতঃ অ রামঃ ইস্গাকু- 

বংশগুরচব বশিষ্ঠার প্রণম্য নমস্ধ্তা. অধ্ধযস/ পরিগ্রহঃ স্বীকারস্ত্যান্তে 
পধ্যশ্রুঃ পরিগতানন্দবাষ্পঃ মন্ সন্রীতরৎ ভরতমু অস্বজত আলিঙ্গৎ। 

তম্মিন্ রামে ভক্ত্যা অপোটঢ়ঃ পরিহ্ৃতঃ পিতৃরীজামহাভিষেকে। যেন 

তম্মিন্থ মৃদ্ধনি উপ্জত্রেধ চ। আ্রাগন্ধে পাদাঁনে লিটি রূপযু ॥ ৭০॥ 
শ্মশ্রি,তি | শক্খণাৎ মুখরোমুণাৎ এরদ্ধাা সংস্কারাভাবীদতিববদ্ধা 

জনিত আঁননেধু বিক্রিয়। বিকরুতিবেষাহ তান অতএব প্ররোহৈ! 

শাখাবলব্িভিঃঅধোনুটখমূ্টিলঃ জটিলান জটাবতঃ প্রক্ষান্ নাগ্রো- 

পানিব স্থিতান প্রণমতো মন্ভ্রিরদ্ধাহশ্চ শুভৈঃ রুপা্রেঃ দ্ুফিপাতৈ। 

বাত্তসণান্থযোগেন কুশ্লপ্রশ্মেন ম রে ।ক্ষরয়! বাঁচ। চ অন্বগ্রহীৎ অন্ুগহী- 

তবান ॥ ৭১ ॥ দুর্জাতইতি অয় মে ভূর্জাতবন্ধুঃ আপদব্ধঃ। 

হুর্্জাতৎ ব্যসনৎ প্রোক্তমিতি বিশ্বঃ) খক্ষহরীশ্বরঃ সুীবঃ, এষঃ 
গমরেযু পুরঃপ্রহর্তী পৌলস্তেন বিভীবণঃ ইতি আদৃতেনাদরবতা | 
কর্তরি ক্তঃ| বুণাৎ নন্দনেন রাঁমেণ কখিতীবুভে বিভীষণনুত্রীকে 
লক্ষমণমন্থজমপি ব্যুৎক্রম/ আলিঙ্গলীদিতিরসম্ভাব্য তরতো ববন্দে 1৭31 
সেখমিত্রিণেতি । তদনু সু্সীবাদিবন্দননন্তরৎ স ভরতঃ সেমিত্রিগা 
জহসম্জে সঙ্গতঃ | শ্যজ বিসর্গে টদবাঁদিকাৎঞ্্র্তরি লিট | নঅ- 

শিরসৎ প্রণতমেনহ সৌমিত্রিমু্খাপ্য ভূশৎ গাঢ়মমলিলিঙ্গ চ, কিং কুর্ধনূ। 
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রূঢ়েন্্রজিত প্রহরপত্রণৈঃ কর্কশেনাস্য সৌমিত্রেকরস্থলেন তুজমধ্যৎ 
স্বকীয়ং ক্রিশ্যনিব পীড়য়নিব ! ক্রিশ্সীতিরব সকর্কঃ ক্রিশ্শীতি ভূব- 
নত্রয়মিতি দর্শনাৎ। নন রীমায়ণে, ততো লক্ষনণমাঁসাঁদা 34 

পরন্তপ 1 অভিবাঁদ্য ততই প্রীতো। ভরতে। নান চাব্রকবীদিতি ভরঙস 

বানিষ্ঠং প্রতীয়তে কিমর্থৎ টজ্যষ্ঠমবলম্ব্য আর্বেন শ্লোকো ব্যাখ্য।তঃ 

মত্যম | কিন্ত রামায়ণক্লৌকার্থকীক।কতোক্তঃ শ্রয়তামু, ততো। লক্ষমণ- 

মাসাদ্যেত্যাদিশ্লোকে আসাদনৎ লক্গষমণবৈদেহ্যোত) অভিবাদনন্ত 

বৈদেহ্যাএব, অন্যথা পুর্বোক্তৎ ভরতনসা জৈষ্ঠ্যং বিকধ্যেতেতি ॥ ৭৩ ॥ 
রামেতি | তদানীং হরিচমৃপতয়ঃ রামাজ্ৰয়। মনুষ্যবপূঃ কৃত্বা গিজেআরা 

নাঁককহুঃ, বহধ। মদবারিধারাঁঃ ক্ষরৎ্সু তেষুগজেজ্েযু তে কপিযৃথ- 

নাথাঃ ইশলাপিরোহণনুখানি উপলেভিরে অন্থুবূবুঃ ॥৭৪॥ সানুপ্রবইতি | 
সান্ুপ্রবঃ সান্ুগঃ | অভিনারস্ত্রন্থনরঃ সহারে উনুপ্রবোইন্গইতি যাঁদবঃ | 

ক্ষণদাচরাণাং প্রভুঃ বিভীষণোখপি প্রভবতাম্মীদিতি প্রভবে। জনকঃ 

দশরথঃ প্রভবে। যন; স দশরথপ্রভবঃ রাম্ঃ তেনানুশিক্ট আজ্বপ্তঃ 

সনূ রথানু ভেজে | তানেৰ বিশিনক্টি, ঘে রথাঃ মারাবিকণ্পরচিটিতঃ 

নক্ষণ্পবিশেষনির্মিতিরপি মদীট্য়র্রিভীষণীটয়ঃ স্যন্দটনঃ তুলিতকু- 

ত্রিমভক্তিশোভাঃ তৃলিতা সমীরুত। কৃত্রিম ক্রিষয়1,নির্ত্ত। ভক্তীনাহ 

শোভা যেষাঁ তে তথোক্তাঃ ন ভৰবন্তিতে২পি তৎ্সীম্যৎ ন লভন্ত- 

ইত্যর্থঃ | কত্রিমেতাত্র ডিতঃ ক্তিরিতি ক্িপ্রত্যয়ঃ, জের্সয নিত্য- 
মিতি মমাগমঃ ॥ ৭৫ ॥ ভূঘইতি | ততো! রদ্ধুপতিঃ সাবরজে! 

ভরতলন্ষমএনছিতঃ মন্ বিলন-্পতাঁকং কামেনেস্ছান্ুমীরেণ গতির্যস( 

তদ্ধিমানিং ভূয়ঃ প্ুনরপি” বুপরহম্পতিভ্যাৎ ফোগেন দৃশ্যে! দর্শনীয় 

তারাপতিশ্চন্ঞ্রো €দীঘাঁভিবং দোঁষাতনম | সায়ঞ্িরং প্রাঙ্ে ইত্যা- 

দিন। দোষাশব্দীদব)য়াৎ, ট্যুপ্রত্যয়ঃ [| তরলবিদ্যাচ্চঞ্লতিদভ্র্নন্দ- 

মিব, অধঠাম্ত অধিষ্ঠিতবানূ ॥ ৭৬ ॥ তত্রেতি | তত্র বিমশনে, জগতীয় 

ঈশ্মারেণাদিবরাহেণ প্রলয়াদুব্বামিন, বর্ষাত্যয়েন শরদরগিমেন আন্রঘনী- 
ম্বেঘনঙবাতাদিন্দোকচৎ চক্ত্রিকামিব, রাঁমেণ দশকঠএব কৃচ্ছ,ৎ সঙ্কটং 

তম্ম।ৎ প্রতুযুদ্ধ.তাৎ ধৃতিমতীহ সন্তোষবতীৎ মৈখিলম্ৃতাৎ সীভাঁং 
ভরতো। ববন্দে ॥ ৭৭! লঙ্ষেশ্বরেতি | লঙ্ষেশ্বরস্য রাঁবণসা প্রণতীনাৎ 
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ভঙ্গেন নিরাসেন দৃঢব্রতমখ্ডিতপীতিব্রত্যঘ অতএব বন্দ্যং ত€ জনকী- 

ত্জায়াশ্চরণয়ে। যুগম., জ্যেষটীনুত্ত্ত্যা জটিল জটাযুক্তৎ সাঁধোঃ অঙ্জ- 
নস্যাস্য ভরতন্য শিরশ্চ ইতুভয়ং সগেশা ঘিনিত্ব। অন্যোন্যস্য পাবনং 

শোধকয় অভূ ॥ ৭৮ ॥ ক্রোশেতি | আধ্যহ পুঁজাঃ কাকুৎস্থো। রাম? 

একৃতয়ঃ প্রজাঃ পুরঃসরাঃ যস্য তেন ন্তিমিতছবেন মন্দবেগেন পু্প- 

কেণ | ক্রোশোউধ্পরিমাণবিশষঃ। ক্রে।শার্ধং ক্রোশৈকদেশং গা 
শক্রত্বেন প্রতিবিছিতাঃ সজ্জিত? উপকাঁরধ্যাঃ পটভবনধালি যল্মিংস্তৎ 

উদার মহৎ সাঁকেতক্যাযোৌধ্যায়াঃ উপবনম্ব অধুযুবাস অবিতষ্ঠো। 
সাকেতঃ স্যাদযোঁধ্যায়াৎ কোশল। নন্দিনী তথেতি যাঁদবঃ ॥ ৭৯ ॥ ইতি 

ভীমহে পাঁধ্যায়কোলবচলমলিনীথস্রিবিরচিতায়াৎ রঘ্ুবংশব্যাখ্যাযাঃ 
সঞ্পীবনীসমাঁখাষাঁং ত্রয়ৌদশঃ সগঃ ॥ 
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সঞ্ীবনঙ টমৈখিলকনাক।র |? সেন্দর্ধযসর্ত্স্বনহ।লিপলয় | 

শশবঙ্কপঙ্কেকহয়ো? সমানহ রামসায বন্দে রমণীয়মাসামূ ॥ 

তর্তরিভি | আশ উপবনাধিষ্ঠানীনন্তরং দাশরধী রাঁমলক্ষমণো 

উপগ্রতরোরাশ্রমরক্ষসা | উপন্রমাশ্রবইতি নিপীতঠ | ছেদাঁৎ ব্রতত্যোেং 

লতে ইব | বল্পী তু ব্রততির্লতেতামরঃ। ভর্ত৫শরথসা প্রণাশীৎ 

(শচনীযহ দশীন্তরম 1. অবস্থা বক্ত্রীন্তে সাদ্দশপীতি বিশ্ব | 

পরপর প্রাপ্তে জননোধ কৌঁশলালুমিত্রে তত্র সাঁকেতোঁপবনে সম, 

মুগপদপশাতাষ্ | দৃষেঃ কর্তরি লু 0১ ॥ উভাবিতি | যথাক্রমছ 

্বস্বমাতিপুর্বকৎ প্রণন্দেঁ নমস্ক,তবন্তে৷ হতারী হুতশক্রকৌ বিক্রমশো- 

ভিনেগ তাঁবুভো। রামলক্ষমণৌ উভাভাাঁৎ মতিভ্যাহ অট্ম্র" অশ্রুন্তিঃ 

আন্ধতঘ। হেতুন। | অশ্রমশ্র চ শৌপিতমিতি যাঁদবঃ | বিস্পন্টৎ ন 

দ্ষ্ট কিন্ সুতম্পার্শেন যশুযুখাহ তা্যাপলন্তীদনৃভবাঁৎ জ্ঞাত? ॥২॥ 

সালন্দজইতি | তয়োর্্াা্রেত আনন্দজঃ শিশিরে! বাস্পত শৌকজমশী- 

তমৃষ্জমশ্রু” উচ্ণতণ্তং শ্রীক্মত প্তৎ গল্সাঁগরনে বর্জলত কর্ম অবতীর্ণোৌ হিমা- 

প্ের্নিসান্দে। নির্মর ইব, বিভেদ | আনন্দেন শৌকস্তিরক্গ ত ইত্যর্থ£ ॥ 

৩॥ তেইতি | তে মাতরেধ পুত্রযোরাঙ্গে শরীরে উনিশ স্বাণবহ 

রাক্ষসশক্রীণাঙ মার্গান ব্রণ আদ্র সরসাঁনির সদরৎ স্পশন্তে 

কষত্রকুলাজনান মূ উপ্সিতমিষ্টপি বীরন্বেরিমাতেতি শব্দং নাঁকীময়ে- 

তাঁম্ | বীবপ্রসবে। ডুঃখহেভৃরিতি ভাব ॥৪ 0. ক্রেশীবহেতি 

অআ।বহতটতাবহ, তর্ত,ঃ ক্রেশীবহা ক্লেশকাঁরিণী অতএব অলক্ষণীহৎ 

সীতেতি স্ব নাম উন্দীরয়ন্তী ন্বর্গঃ প্রতিষ্ঠা আস্পদৎ যস্য তস্য স্বর্গ- 

স্থিতন্য গুরোতঃ শ্বশ্রম্য গুরে!? শ্বাঠরসা মহিষ্যে শবে বধূঃ অষা | 

বনৃঃ কষা বধৃতর্্জায়েত্যমরঃ| অভক্কিভেদেন ববন্দে| ন্যর্গ প্রতিষ্ঠ- 

ম্যেত্যতেন শ্ব্দবৈধব্যদর্শনদুঃখহ স্মচিতম ॥ ৫ ॥ উত্তিষ্ঠেতি | নন্কু 

বসে উত্তিষ্ঠ অসে সানুজে! তর্ত। তৈব শুচিনা বত্তেন মহণ কৃচ্ছ,২ 

দুখ তীর্ণঃ তীর্ণবান, ইতি প্রিয় হ্বাঁং তাঁৎ বপ্ুৎ শ্রিয়মপামিখ সতাহ 
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তে শবে উসতুঃ | উভয় ছুব্বচমিতি ভাঁবঃ ॥১॥ অথেতি | অথ 

জনন্যোরানন্দজলৈরানন্দবাস্পৈ প্রারদ্ধং প্রক্রান্তৎ রখ্ুবংশকেতৌ; 
রাঁমদ্য অভিবেকঘ অমাতারদ্ধ।: তীর্থেভ্যে। গঙ্গাপ্রমুখেভ্য আহত, 
রাশীটতঃ কাঞ্চলকুস্ততোটয়ঃ নির্বর্তষামানু: নিষ্পাঁদরামাজু ॥ ৭) 
সরিদিতি | রক্ষঃকপীটজ্ঃ সরিতো গঞ্জাদ্যাঃ সমুক্রান পুর্বাদীন সং. 
সীম (নসদীষ্চ গত্বা উপপাদিতানি জলান্নি জিফ্ণোর্জয়শীলম্য | 

প্লাজিস্থশ্চ ন্স,রিতি খৃন্সপ্রতারঃ | তস্য রাঁমস্য মূর্দি, বিদ্ধাঙা 
বিদ্বার্দ্রেঃ মূর্ধি, মেঘএভবা আঁপ ইব অপতন ॥ ৮ ॥ তপস্বীতি। 
যো রামঃ তপন্িবেষক্রিরয়ার্পি তপন্বিবেষরচনযাঁপি সুতরামত)ং 
প্রেক্ষণীয়্ত।বৎ দর্শনীয়ে। বভাব, তসা রাঁজেক্্রনেপথাবিধাঁলেন রাঁজ- 
বেশরচনয়। উদ্দিতা যা শোঁভ। সা পুনকক্তং নাম দোঁযো। যা সূ 
পুনকক্তদোষা দিগুণা আসীৎ ॥৯॥ সইতি | সরাঁমঃ স্সন্যঃ তুর 
স্বনৈরানন্দিতপৌররবর্গঃ অনু মূলে ভবাঁঃ মোলাঃ মক্ত্রিরদ্ধাঃ টৈ; 
রক্ষোভিঃ হরিভিগ্চ সহ সৌধেভাঃ উদ্গাতলীজবর্ষাযুত্তৌরণামন্বয়রাঁজ- 
ধাঁনীং বিবেশ প্রবিক্টবান ॥ ১০ ॥ জেখুমিত্রিণেতি | স।বরজেন শত্রত্ব- 
যুক্তেন সৌমিত্রিণা লক্ষমণেন মন্দমাঁধুতে বাঁলবজনে চঁমরে যস। হঃ 
রথস্থঃ ভরতেন ধৃতাঁতিপত্রঃ এবং চতুর্বে! রামঃ প্রত? দাক্ষাদুপ- 
যান সামাদীনাৎ সঙ্ঘাঁতঃ সমর্টিরিব, বিবেশেতি পর্ণ আন্বকঃ। 
১১॥ প্রালাদেতি | বাযুবশেন ভিন্ন প্রীসাঁদে যঃ ক।নাক[মঃ 
তস্য রাঁজিঃ রেখ! বনান্সিরত্তেন রঘত্তমেন রাঁমেণ স্বয়ং ম্ু। তা; 
পরই পুর্যাঃ বেণিরিৰ আবভীসে | পুরেকিপি পতিত্রভীমম। ধিকক্তঃ। 

ন প্রোবিতে তু অক্ক,্ধ্যান্ন বেণশীঞ্ প্রমোচয়েদিতি হাঁরীত: ॥ ১২॥ 
শবশ্রলনেতি | শ্বক্ধীজনৈরনুষ্ঠিতচাকবেযাঁং কতসৌম্যনেপথণাঁম | আ' 
কম্পপবষে নেপথ্যমিতামরঃ 1 কনধ্রথঃ আীয়োগোঁ২প্পরথঃ | কর্ণী 
রথঃ এবহণমিতি যাঁদরঃ 1 তত্রস্থা'ৎ রঘুবীরপত্ভীৎ সীতাঁৎ অকেতনার্ধা 
প্রাসাদবাতাঁর়নেখু দৃশ্যবটন্ধ ক্ষাপু্টেরগ্ীলিভিঃ প্রণেমুঃ ! ১৩। 

স্করদিতি | স্মুরৎ্এভামগ্ুলম আহ্ুন্থরগ্ন অনুস্থযযা দত্তং শাশ্বতং 

সদাঁতনম অঙ্গরাঁগং বিভ্রতী স। সীত! ভর্তরণ স্বপুণ্র্্য শুদ্ধেতি 2 

শিতি! পুনর্ধান্িধতেব ররাজ॥১৪। বেশ্মীনীতি | স্হদে! ভাব£ সৌঁহার্দং 
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সোঁজন/হ | হৃত্তগসিন্ধ,ভ্তে পূর্থপদস্যত্যভ্রপদদ্ধিঃ | সৌঁহার্দনিথিঃ 
রামঃ সুহ্ৃন্ভাঃ মুক্পীবাদিভ।5 পর্রিবর্থবন্তি উপকরণবন্তি বেশ্ীনি বি- 

শ্রাণ্য দত্ত আলে শযশেষন্য চিত্রমাত্রশেষস্য পিতুঃ বলিমৎ পুজীযুক্তং 

নৈকেতহ গৃহং বাম্পায়মাণে। বাম্পমুদ্ধমন বিবেশ | বাস্পোক্মাভ্যামদ্ধ- 

মনে ইতি ক্যু প্রত্যরঃ ॥১৫॥ কুতা্ীলিরিতি | ভত্র- নিকেতনে 

রুতাঞ্রলিঃ মন রামঃ, হে অন্ব নো গুকঃ পিত। ত্বর্গঃ ফলহ যম্য তল্মাৎ, 

সত)1হ নাভ্রশ)ত ন ত্রন্ট বন ইতি যদব্রংশনহ ভ২ চিন্ত্যমানৎ বিটী- 
ধমাণৎ তব আুক্ষতম ইতে,বং প্রকারেণ, ভরতণ্য মাতুঃ কৈকেষ্যাঃ 

লজ্জাহ জহার অপানরহ | রধজ্ঞ।হ প্রতিজ্ঞ। পরিপালমহ স্বর্গ সাধন- 

নিতার্থঃ|  ভরতগ্রহণং তদপেক্ষরাপি উককেযানুনরণদ্যোতনার্থম 
॥১৬ ॥ তখেতি | আুষ্পীববিভীষণাঁদীন সংবিধীয়ন্ত ইতি সংবিধাঃ 

ভোগ্য বন্ত,শি কত্রিমসহবিপাভিঃ তথা তেন প্রকারেটিব উপধচরৎ, 

যথ। সঙ্-পমাত্রেণ ইস্ছামাত্রখোদিতসিদ্ধমন্তে সুগ্গীবাঁদয় শ্চেতনি 

বৈ'তরেন ক্রান্তা? আক্রান্ঞীহ 1১৭ ॥ সভাঙনায়েতি | ন রাম? সভাজ- 

নায়ভিবন্দসার উপগভাম দিবি ভবান মুনীন অগন্তাদীন্ পুরস্ক,ত্য 
হতস্য শত্রোরাবণগ্য এভবাদি জগ্মাদিকং স্ববিক্রমে গৌরবমৃৎ্কণ্মীদ- 

ধান রূন্তত তৈতভা মুশিভ/ও উত্রাব শ্রুতবান | বিজিতোত্কর্ষীজ্জে- 

তুক্চহুকর্মইতরঃ ॥ ১৮ ॥ আরতীতি | তপেধিনণেখুমুলিষ্ব প্রতি প্রয়।তেষু, 

প্রতিনিরতা গতেঘু সহঙ্গু সুযাদবিজ্ঞাতএব গতোকউর্ধমাসে। মেযাহ 
তান অনন্তর সীতায়াঃ স্বহজ্তেনোপন্থতা দন্ত! অগ্র্যপুজী উত্তমসস্ভা- 
বন। এভান্তান, এতেন পৌহার্দাতিশর উক্ত», রক্ষতঃ কপীন্দ।ন রাম: 
বিসসজ্জ্জ বিশ্ন্টবান ॥১৯। তগ্চেতি | তন্চ আজ্মচিন্তাসুলভঙ ্বে- 

চ্ছামাব্রণভাহ জুরারেহ রাবণস্য জীবিতেন মহ হতৎ দিব? পুম্পৎ প্ুস্প- 

বদাভরণভূতং প্ুস্পকহ বিমানহ ভূরত প্ুনরশি কৈলামনাথসা কুবেরস্য 

উদ্বহনীয় অবমংন্ত অনুজ্ঞাতবান | মন/তেলু4৩ | ভূয়ো গ্রহণেন পুর্বব- 
মপ্যেত্ কৌবেরমেুবতি স্থচ।তে ॥২০॥ পিতুরিতি | রামঃ এব 
ঘিতুর্মিযোনাহ শাসন বনবাসহ শি্তীর্ধঘা অনভ্তরৎ প্রতিপন্বরীজ্যঃ 
সন ধর্মীর্ঘকীমেষু যথ। তখৈবাবরজেষু সমাৎ রৃত্তিৎ প্রপেদে অট্বযমোণ 

বরহ্ৃতবাপিভার্থ: ॥২১। সর্বাশ্যিতি | স রামে! বৎসলত্বাৎ সিদ্ধত্বাৎ 
প | ও 
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নতু লোক প্রতীত্যর্থম | ন্নিথান্ত বতৃললইত্যমর£| সর্বীসু মাভৃষপি লি 
বিশেষ প্রতিপত্তিঃ তুলাসত্ুকার আঁদীৎ | কথমিব চমূন্নাৎ নেতা যন্ম খঃ 
বড় ভিরাননৈরাপীতাঃ পযোধর|ঃ স্তনা যাসাঁং তালু কার্তিকা্ির 

| ২২ ॥ তেনেতি | লোকে! লৌভপরাগ্এখেন বদাঁন্যেন তেন রামেণ 

অর্থবন্ ধনিকঃ আন বতৃুব | তিউভ্তপ্রতিরূপকমবায়মেতত | বিশ্বেভ্যো 

ভর ম্বতা ন্ুদতা তেন ক্রিয়াবাননুষ্ঠানবান | বিনেত্র+ নিয়াঁমকেন 
তেন পিতৃমান পিতৃবন্িয়স্ছতীত্যর্থঃ | শোঁকমপন্থুদতীতি শোঁকাপনুদঃ 

সুখস্যাহর্তী তেন । তুন্দশৌকয়োঃ পরিমূজাপন্ুদোরিতি ক প্রতায়ঃ। 

তেন পুত্রী পুত্রবাঁনীস পুত্রবদাঁনন্দয়তীতার্থঃ ॥ ২৩ ॥ সইতি | জ রমঃ 

কাঁলেউবস-র পেবরাঁণাৎ কার্ধাণি প্রয়োজনানি জমীক্ষ্য বিদেহাধিপ- 

ভে্ুহিত্রা সীতয়1, উপভোগোৌতুসুকয়। অতএব তদীরহ সীতী সম্বন্ধ 
চাঁক বপুঃ কৃত! স্থিতর | লঙ্গেমাব, উপস্থিতঃ সঙ্গতঃ সন রেমে | উপস্থানং 

সঙ্গতিরাতি যাদবঃ ॥ ২৪ ॥ তয়োরিতি | চিত্রবভূন্সু বনবাসরৃত্বীন্তলেখা- 
বতৃক্ু সদ্ঘানু যথণ প্রার্থিতং যথেন্টম ইক্জিয়ার্থানিক্দ্িয়বিষযাঁন শব্দাদীন্ 

আসেছুযোঃ প্রীপ্তবতৌ্তর়ে 18 সীতা রাঁময়েশঃ দণ্ডকেধু দণ্ডকাঁরণ্েব প্রা- 
গুঁনি দুঃখান্যপি বিরহবিলাপান্বেষণাদীনি সব্িওন্তামানানি ম্মর্যামাণানি 
সুখাঁনি অভবন | শ্মরকন্ত চিত্রদর্শনমিতি দ্রষ্টব্যমু ॥ ১৫॥ অথেতি। 
অথ সীতা অধিকম্পিধীবিলোচনেন অত্যন্তমন্থণলৌচনেন শরবতৃ তৃণ- 

বিশেষবৎ, পাগুরেণ অতএব অনক্ষরমবাগ্ব্যাপারহ যথা ভবতি তথ। 

ব্যঞ্গসিতৎ দোহৃদহ গর্চে যেন তেন মুখেন পরিণেতুঃ পত়ুরানন্দদিত্র 
আসীত্ ॥২৬| তামিতি | প্রতীতো গর্ভজ্ঞানবন রমরতীতি রমণঃ প্রিয়াং 
কশাঙ্গধন্টিৎ বর্ণান্তরেণ নীলিমুী। আক্রান্তপযোধরাঁগ্রীহ বিলজ্জমাথাং 
তাং রামাং রহনি অঙ্কমু আরোপ্য অভিলাষং মনোরথং পপ্রচ্ছ। এতচ্চ 

দৌহদসটীপ্রদানেন গর্ভো দোৌষমবাপ্র,য়দিতি শীক্্রীতি ম্তু লৌল্যাদি' 
তানুসন্ধেয়মু ॥২৭॥ সেতি | সা সীতা হিহটকর্টম্ট1ঃ নীবার। এব বলয়ে। 

যেযু তাশি» তিরধ্যথুতিক্ষুকৃদিদানং বলিঃ | ন্বদ্ধাঃ কৃতসশ্বন্ধা কুত- 

সথ্যাঃ টবখানসীনাঁং কনাকা যেখু তাঁনি কুশবন্তি ভাগীরথীতীরতপোঁব- 

নানি ভূয়ঃ পুনরপি গন্ভমিয়েবভিললাষ ॥২৮॥ তটস্যইতি। রঘু প্রবীরো 
রামঃ তস্য লীতাট্য ভৎ পূর্বোক্তম ঈপ্লিতং মনৌরথং গ্রাতিশ্রুত! 



১৪ সর্গঃ ] সঞ্জীবনী টীকা । : ২১৭ 

পীর্শচটির স্তৎ্কাঁলোচিটতর্ুষীতঃ জন্ মদিতাঁমযেধ 1মালৌকয়ি- 
যান অভ্রং লেড়ীত/ভ্রংলিহুমত্তরস্কবৎ প্রীসাদমকরেশহ | বহাত্রেলিহ- 
ইতি খশপ্রত্যয়ঃ, অক্দ্বিষদিতি মুমীগমহ ॥ ২৯ ॥ খদ্ধাপণমিতি | স 

রামঃ খদ্ধাঃ সমৃদ্ধ। আপণাঁঃ পণ্যভূময়ে। যন্সিত্ব ভং রাজপথং লেখভিঃ 

সমুক্রবাহ্ছিনীভিঃ বিগাহামানাৎ সরঘণ্। পৌটরর্কিলসিভিঃ অধ্য- 
যিতানি পুরোপ্কঞ্টোপবনানি চ পশ্যন্ন রেমে | বিলাসিনাশ্চ বিলা- 

সিনশ্চ বিলাসিনঃ | পুমীম্ অ্িষেতেতকশেষ£ ॥ ৩০ ॥ সইতি | বদতাহ 
বাঘানাৎ পুরোগত শ্রেষ্ঠঃ বিগুদ্বরত্তঃ সর্পাপিরাজঃ শেষং তদ্বছুবধ ভূজে। 

যস্য সঃ বিজিতারিভদ্রো বিজিতারিশে্ঃ স রাঁমঃ স্বর্ত্তম উদ্দিশ্য 

ভদ্রহ ভদ্রনমমকম অপনপ্পহ চরহ কিংবদন্তীৎ জন্দবাদ পপ্রচ্ছ। অপ- 
অর্পশ্চরঃ স্পখঃ, কিহবদন্তী জনশ্রুতিরিতি চামরঃ ॥ ৩১ ॥ নির্বক্ষেতি | 
নির্দেন আগ্রহেণ পৃ্টহ সোউপসপহ জঘাঁদ | কিমিতি, হে মানবদের 

রক্ষে(ভবনে উব্ষিতাষ।£ দেব্যাঃ পীতাঁর।ঃ পরিগ্রহাৎ স্বীকারাহু অন,ত্র 
ইতরাঁংশে তৎ বর্জজয়িত্বেত্যর্থঃ তবদীরহ সর্ব চরিতহ পেখরা স্তবন্তি। ৩২। 
কলত্রেতি | এবহ কিল কদত্রনিন্দয়। গুন্দণা ছুর্বহেণ কীর্ডিবিপর্য্যয়েণ 
অপবীত্র) অভ)াহতৎ উবদেহ্বদ্ধো্ধিদেহীবল্পভস্য 1 এ্যাপো 
সহজ্ঞাচ্ছন্দন্দোর্বছুলমিতি হ.ল্ৰণঠ কালিদাস ইতিবহু | হৃদয়ম অযৌ- 

ঘনেন অভিতপ্তৎ সন্তপুম অনইব বিদজ্রে বিদীর্ঘম্ ।* কর্তরি লিট, 
॥৩৩॥ কিনিভি | আস্মনে। নির্মাদোউপবাদএব কথ। তাঁহ কিম 
উপেক্ষে উত অদোষাহ সাবীহ জারাহ জন্তযজাষি | উ-ভয়ব্রাপি প্রশ্শে 
লট্ | ইত্যেকপক্ষাশ্রয়ে অন্যতরপক্ষপরিষ্রাহ্থে বিব্রবত্বাদপরিচ্ছের্ত,- 
ত্বাতব স রামো দোল।ইধ চলা! চিত্বরতির্ধস্য স আঙসীৎ ॥ ৩৪ | 
শিশ্চি.ত,তি | কিঞ বাঁচ্যমপবাদম নাক্তি অনে)ন ত্যাগাতিরিক্তে। 

পায়েন লিরত্ির্ধস্য তদনন)নিরত্তি লিগ্চিত্য পত্ত্যাজ্তাাগেন পরিমাফট, হ্ 

পরিহ্র্ত,টমচ্ছ | তথ্।হি, যশেধপনানীৎ পুহসাং স্বদেহাঁদপি যশো- 

গরীয়ঃ গুকতরমূ ইক্ট্রিরীর্থাত আক্চন্দনবনিতখদেরিজ্িয়বিষয়হ 
গরীয় ইতি কিমুত বক্তব্মূ | পঞ্চমী বিভস্তে ইতু।ভক়ত্রাপি পঞ্চমী- 
সীত। চেক্রিয়৫এব 7 ৩ ॥ সইতি 1 হুতোজীঃ শিল্তেজক্কঃ স রাম: 

তস্য রামস্য বিক্রিয়দর্শনেন লুগুহ্র্ষণল্ অবরজান কন্নিপাত্য সহগমযা 
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আঁত্বাশ্রয়ং প্ববিষয়কৎ কৌলীনং নিন্দাঁং তেভ্য আচচক্ষে পুমরিদং 
বাঁকামুবাঁচ চ॥ ৩৬ ॥ রাজধাঁতি | রবেঃ প্রস্থৃতির্জম্ম ধস্য তন্য রাচর্ষি- 

বহশন্য সদাচারগুচেত আদ্ব,ভীৎ্ শুদ্ধাৎ মন্তো মত্সকাশাৎ, দর্পণসা 

পয়োদবাঁতাদিব আন্তঃকণাদিতার্থত, কীদৃশোকরহৎ কলঙ্কঃ উপস্থিত; 
প্রীপ্তঃ পশ্যত ॥ ৩৭ ॥ পৌরেবিতি | পৌউক্ষম অপাং তরঙ্গেবু টিতল- 
বিন্ূমিব পৌরেষুবহুলীভবন্তৎ এসরন্তহ সএৰ পুর্ষো যস্য স তং তৎ- 

পুর্ধমূ অবর্ণনপবাঁদম় 1 অবর্ণাক্ষেপনির্বাদপরাবাদাপবখদবদিতাযমরঃ | 

দিপেজ্রঃ আলানমেব আলািকম্ | বিনয়।দিত্বাতৃক্যার্থে ঠক্। 

অথবা! আলানহ বন্ধনৎ ওয়োজনমসে)তি আলানিকম্ | এধফেোজন 

মিতি ঠক| স্থানৎ শ্ুন্তমিবঃ চুতরক্ষইতিবহু সামাঁন)বিশেষভীবাদ- 

পেখনকক্তাহ দ্রষ্ট বাম | তোঁঢ়়ং নেশে ন শরুো্মি ॥ ৩৮ ॥ তমেতি। 

তক্যাবর্ণসাখপনেবদীর দলপ্রন্বভে অপতে।ৎপত্তে। উপস্থিতানাং 
সত্যামপি শির্কধ্যপেক্ষে। নিঃস্পুছঃ অন টবদেহসু তায, পরশ পুর্ব 

পিতুরাজ্ঞ| সমুদ্রনেশিৎ জমৃত্রো নেমিত্রিব মেশিখস্যাঃ সা ভূঘি; 
তাঁমিব, তাক্ষ্যামি ॥৩ট। লন্টু সক্থ। সাথী ন ত্যাজে,তগাহ অটিবমী।ত। 

এনাং জীতাম্ু আদসঘ। পাঙীতি চাঁবৈমি কিন্ত মে মম লোকাপবাদ। 

বলবাল মতঃ | বুতঃ হি যন্মাঙ্চ প্রজধভিত ভমেন্ছীব। এতিবিবং 

শুদ্ধিমতে। ন্দির্মলন্য শশিদন। মনত্েন কলরন্বেনারোপিতা? জতে। 

লোক্ীপবাদ এব বলবানিতার্থহ ॥ ৪০ ॥ রক্ষইতি | কি মে রাক্ষোব- 

ধান্তঃ প্ররাঁলঃ বরো ন কিন্ত সঃ বৈরপ্রতিমোচশায় টৈরশোধনাষ। 

তথাহি) অমর্ধণোকত হলো দিছি সর্পত পদ পাইদেনস্প,শন্তহ প্ুনষং 

শোগিতচ্টাজ্ষর। দশতি কিমা? ওকন্ত। বৈরশির্|তিনাঁরেতার৫ত ॥ ১০॥ 

তদিতি | তন্তন্মীদেষ মে অর্গহ নিণ্য়ত | অর্থঃ আ্বভাবশিক্ষোক 

নিশ্চয়াধ)ায়ন্থাউবিত,মর? | ককণার্রচিটন্ত ভরবস্তিন প্রাতিযেধনায়ঃ 

নিঙ্ঘতহ বাচাষেৰ শল্যহ ঘেষাঁহ তান প্রাণে মঘা চিরহ ধারদিত্ুং 

ধারণহ কাঁররিতুৎ বে ঘ্ুক্সাকমূ অর্ধিতি! অবিত্বম ইন্ছ!। যদি অন্ততি 

শেষঃ ॥৪২॥ ইতীতি | ইতুযক্তবন্তং জনকাক্স শীয়াহ বিষয়ে নিতীতিক ক্ষীন 

ভিশিবেশমূ অভিক্র,রাঞহম ঈশহ স্যা মহ ভেমু ব্রাডূষু মধ্যে কম্চন।গি 

বহেদ্ধহ দিবীরয়িতুম অনুমৌদিতুৎ এবন্ভযঠ়িতৃৎ বা শক্ত সী 
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পক্ষদ্বয়সাধপি প্রবলত্বাদিতার্থঃ ॥৪৩| ইতি | লৌকত্রয়গী তকীর্তিঃ যথা 

ঘভাষী লঙ্ষানপূর্বন্থা। লক্ষমণাঙঠঁজঃ স রানে শিদেশে স্থিতয আজ্ঞা 

কারিণং লক্ষ্মণ বিলোক্য স্ছে সৌমা জুভগ ইতাাভাষ্য চ পৃথক ভরত- 

শরুত্র(ভ্যাৎ বিনাকুত্য অদিদেশ আজ্ঞাপয়ামাস 18৪1 গ্রজীৰতীতি | 

দোছদে গর্ভিনীমনোরথঃ তন্ছহপিনী তে গ্রজাবতী ভ্রাতজায়।| প্রজা 

বতী ভ্রাতজণয়েতামরঃ | তপো নেশন স্প হযালুরের সম্প্ টিহব | স্প,হি_ 

গৃহীত্যাদিন! আলুনপ্রতয়ঃ | সত্ব রথী সন তদ্বাপদেশেন দৌহদ- 

মিষেণ নেয়।হ মেতবাঠামেনীহ সীতাঁৎ বখল্পীকেত পদৎ স্থানহ প্রাপযা 

গমসিত। | বিভাষাবইত্যরদেশহ | তাজ ॥ দহ ॥ পইতি। পিতুর্শি- 

য্োগাঁচ্ছাসনাৎ ভার্সবেণ জানদগ্ধোন কর্র!। ন লোৌকেত্যাদিন। 

ষঠাপ্রতিবেধঃ | মাতিরি দ্বিষতীণ দ্বিষদ্বৎ | তত্র তগোবেতি বতি- 

এপতি,য়চ | প্রতহ প্রহারহ শুশ্রুবান শ্রুতনান | ভাবায়, গদবসশ্রুৰ 

ইতি কলুপ্রতাযঃ | স লমননঃ তন অগ্তজশীননহ প্রতা গ্রহথীৎ, ছি 

যন্মাৎ গুক্রথামীজ্ঞা অবিচারণীঘা 09৮ ॥. অথেতি। অথ।সেখ 

লক্ষমণঃ অন্ু্লশ্রবপেন গ্রাতীতাম্ ইন্টাকর্ণমেল তুাথ বৈদেহনুতাঁম, 

'অত্রন্নটির ভীকভি? গর্জিণীবছনাঘে টি? 721 দ্রসিঘপিশক্ষিপেঃ কুরিতি 

কু গত ষঃ। ভুরটঙ্গ ঘুক্তিতুরৎ রা পতিপন্নরশ্মিং গৃহীত প্রশ্হৎ 

রথমারোপ্য গ্তঙ্থে ॥মণ॥ শেতি। সামসীত। কচিরাম্ প্রদেশন 

নীঘম(ন। প্রাপাম।ণা সতী মে মম রী প্রিঘহ £রোৌভাীতি প্রিবঙ্করঃ 

চপ্রষকারী ইতানন্দহ | ক্ষেনপ্রিশেতি চকারাঁৎ খচ্প্রত)র়ঠ ॥  তিহ 

ত্রিয়ম 'আয়নি বিষয়ে 77555 বিহার আমিপত্ররক্ষত জাঁতহ 

নাবুদ্ধ লীক্ঞাদীহ | বুপাতেলু 2. আমি প্রঃ খইগীকাঙ্জদলঃ কোউপ্য- 

পর্বরো বক্ষবিশেঃ | অসিপত্রো ভবে ০শেষকাঁরে চ নরকান্তরে ইতি 

বিশ্বঃ | আসন্নঘ।তুকইতি ভাব ॥ ৪৮ ॥ জুগছেতি | পখি লক্ষমণো 

যঙ ছুঃশহ তপ্াীঃ সীতাঘ়াঃ জুশুহ প্রতিসহজগতবাদ তক গুক ভৰি 

ভবিষৎ ছুঠখমূ অত্যত্বলুপ্তহ পয়দর্শনহ যমা তেন স্ক.রত/সব্যেতরেণ 

দিণেন অক্ল। অদ্য সীভ।মৈ আশ)াতম | আাথাহ দক্ষিখীক্ষি- 

স্কুরণং ছুর্নিমি ওমাহুঃ ॥৪৯॥ সেতি | আ। দীতা। ছুর্নিমিত্েন দক্গি- 

কিস, রণক্পেনণ উপগত ঠ প্রান্থীহ বিষদাঁত ড্ুঃদৎ সদ্য পরিলানি- 
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মুখারবিন্দ। সতী সাঁবরজনস্য সান্ুজস্য রাঁজ্ছো রাঁমন্য শিব ভূয়াদিতি 

অবাইহ্যেই করতঃ অন্তঃকরউণঃ আশশংসে | শহংলতেরপেক্ষায়ামাত্বন- 

পদমিষাতে,। করটণরিতি বহবচনং ক্রিয়া ব্ত্্যতিপ্রায়ত, পুনঃ পুন- 
রাশশহসে ইতার্থ£ ॥৮০॥ গুরোরিতি | গুরোর্জেঠিসা নিবোগ1হু সাঁধীং 
বনিতাম অতাজ্য/মিত্যর্থঃ বনীন্তে বিহালাম ত্যক্ষন সুমিত্রাতনষে। 

লক্মণঃ পুরস্তাদগ্রে স্থিতায়। জঙ্ষোর্হিত্র! জাহব্যা উন্থিটিতকর্চিহস্তৈঃ 

অবার্ধ্যত ইব| অকার্ধ)ৎ মা কুর্কিতাবার্ধাতইবেত্যুৎ্প্রেক্ষা ॥ চ। 
রথাঁদিতি । সতাসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ স লক্ষমণে। যন্্া সারথিনা নিগৃ- 

হীতবাহাঁৎ কদ্ধাশ্বীৎ রথ।হ, ভ্রাতজাবাৎ পুলিনে অবতার্ধ্য আরো প্য 
লিষাদেন কিরাতেন আঁহৃতন্দেবিশেষঃ আনীতনেোকঃ জন্ গঙ্গাং 
ভাগীরথীৎ সন্ধাৎ প্রতিজ্ঞানিব ততার | সন্ধ। প্রতিজ্ঞ! মর্ধযাদেত্যমরঃ 
॥ ৫২ ॥ অথেতি । অথ কথঝ্ি ব্যবস্থাঁপিত। প্ররূতিমীপাদিতা বাশ 

যেন সঃ অন্তর্গতবাস্পঃ কঠে] যম্য সঃ কস্তম্তিতবশ্ররিত্ার্থ£ মৌমিরি: 
মহীপতেঃ শীসনম, মেঘঃ উত্পীতেভবমেৎপাতিকমশ্মবর্ধৎহ শশিলাৰ 
বমিব, উজ্জগাঁর উন্ধীর্শবান | দাকণত্বেনাবাচ্যত্বীভ্জ্জণারেত্যুক্তম ॥৫৩। 

ততইতি। ততঃ) অভিষঙ্জঃ পরাভবঃ | অভিষঙ্গঃ পরাভবঃ ইত্যমরঃ। 

স এবানিলস্তেন বিপ্রবিদ্ধী অভিহতা প্রত্রশামানানি পতন্তি আভর- 

ণ্ন্যেব প্রস্থনণলি যস্যাং সা! সীত। লতেব মহমা ব্বমৃর্তিলভিস্য স্বশ- 

রীরলাভস্য স্ব্োেৎপত্তেঃ প্রর্তিৎ কারণৎ ধরিত্রীহ জগাঁম ভূমৌ। পা, 

তেতার্থ? ॥ ৫8 ॥ ইক্ষকিতি | ইক্ষীকৃবহশ প্রভবে। মহাকুল প্রস্থতিরি- 

ত্যর্থঃ আধ্ধ্যরৃত্তঃ সাধুচরিতঃ পতির্র্তী ত্বাম অকম্মাদকারণীৎ কথং 

তাজেও অসন্জবিতমিতার্থঃ, ইতি সংশর্িতেব জন্দিহানেৰ তাবৎ 

ত্যাগহেতু জ্ঞানাবপ্রেহ প্রাগিতার্থঃ জননী ক্ষিতিঃ তট্্যে শীতাষৈ 

প্রবেশ আত্ম ধীতি শেষং ন দদেখ | &॥ সেতি | লুগ্তসহজ্ঞ। নট- 
চেতন] মু্ছিত1 স। দুঃখ ন বিবেদ, প্রত্যাগতাঁসুঃ লন্ধসংজ্ঞা মতা 

অন্ততঃ সমতপ্যত ছুঃখেনাদহ/তেত্ার্থ | তগেঃ কর্মণি লঙ | কর্মক- 

রীতি কেচিত্তন্ন তপভ্তপঃকর্মকটস্যবেতি যঙনিয়মৎ | তন্যা? সী- 

তারাঃ ঝুমিত্রাত্মজযত্বলন্ধঃ প্রবোঁপহ মোহ, কৰ্টতরে। ছুঃখদোউভূত। 
ছুঃংখবেদনাজজ্ভবাঁডিতি ভাব? ॥ ৫৬ নচেতি | আর্য) সাঁহী ফা 7 ডা 
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রজিনাঁদৃতে এনসা বিনাঁপি | কলুষৎ রূজিটননেউঘমিত্যমরঃ | অন্1- 
রাদ্ধিনর্তইতি পঞ্চমী | নিরাঁকরিষ্ঞে নিঁরাসকসা | অলং কুঞ্িতি 
ইফচ প্রত্যয়ঃ | ভর্ত,ঃ অবর্ণমপবাঁদং ন চাঁবদহ, টমবীবাদীৎ, কিন্ত 

শ্থিরদৃঃখভাঁজম অতএব দু তিনমাত্মানৎ পুনংপুনর্মিনিন্দ ॥ ৫৭ ॥ 

আশ্বীসোতি | রামাবরজে1 লক্ষণ: সতীং সাঁ্ীৎ তামাশ্বীসা আঁখাত 
উপদিষ্টে! বাঁল্পীকেঃ নিকেতস্যাশ্রমস্য মার্পো যেন স তথোঁক্তঃ 
সন, নিত্বসা পরাধীনসা | অধীনে! নিঘ্রআযত্তইতামরঃ | মে ভর্ত- 
নিদেশেন স্বামানুজ্ঞয়। হেতুনা যক্দ্রৌক্ষ্যং প1কষাহ তহ হে দেবি ক্ষমস্থ 
ইতি নত্ঃ প্রণতে! বভূব ॥ ৫৮ ॥ পীতেতি | সীত! তং লক্ষমণম্ উত্থাপ্য 
বাকাং জগাঁদ, কিমিতি হে সোমা সাধে।তে প্রীহান্ষি টিরায্স টিরহ 
জীব, যহ যন্মীৎ বিড়োঁজস। ইন্দেণ বিষ্ঠরিব অগ্রজেন জ্যেন্ঠেন ভ্রাতা 
ত্বমিথং পরবান পরতক্ত্রোউসি ॥ ৫৯ ॥ শ্বশ্জনমিতি | জর্কঝং শশ্বজ- 

নয অনুক্রমেণ প্রাপিতমৎ্এ্রণামঃ সন মহ প্রণাময্বন্তে, তার্থঃ বিজ্ঞাঁপয় | 
কিমিতি, নিষিচ্ততইতি নিষেকই, মধি বর্তমীনৎ স্যনোস্ত্রৎপুত্রস্য প্র- 

জানিষেকং গর্ভ চেতস| অনুপ্যায়ত শিবমস্স্বিতি চিন্তয়ত ইতি ॥ ৬০ ॥ 

বাঁচ্যইতি ! স রাজা ত্য়। মঞ্চচনা মদ্রচননিতি রুত্বা | লাবোপে 

পঞ্চমী | বাঁচাঃ বক্তব্যঃ | কিমিতাত আহু বন্বীবিভাদিভিঃ সপ্তভিঃ 
ক্লোকৈহ | অক্ষোঃসমীপে সমক্ষষ্, বিভক্তার্থেকব্যয়ীভীবঃ জামী- 
গ্যার্থে বা, অবারীভাঁবে শরদিতি সম।সান্তঃ উচপ্রতায়ঃ | সমক্ষমগ্রে 

বঙ্কো কবশ্টদ্বামপি মাং লোকিবাদস্য মিথ্যাপবাদস্য শ্রবণাঁদ্ধেতাঃ 
অহাসীরত্যাক্ষীরিতি য তৎ শ্রুতন্য প্রখ্যাতস্য কুলস্য সদৃশ কিং 
কিন্ত অসদৃশমিত্যর্থঃ | যদ্ধ, শ্রুতস্য শ্রবণসা কুলস্য চেতি ফৌঁজন। | 
কীমচার্ধ্যনীতি ভীবঃ ॥ ৬১ ॥ কলাণেতি | অথবা! কল্যাপবুদ্ধে২ আঁ 
ধিয়ঃ তব কর্তঃ ময়ি বিষয়ে অর তা।গো! ন কাঁমচারঃ ইচ্ছয়। করণ 

নশঙ্কনীয়£ কামচারশঙ্কাপি ন ক্রিয়তইতার্থঃ | কিন্তু মটমব জন্মাস্তর- 

পাতকীনাম্ অপ্রসহ্াঃ বিপচ্যতইতি বিপাকঃ ফলিত এব বিশ্ফ,্জথুঃ 

অশনি নির্ধোষঃ | স্ক,জ্জধুর্ধজনির্ধোযইতামরহ ॥ ৬২ ॥ উপস্থিত 
নিতি। পূর্বমুপস্থিতাঁৎ প্রীপ্তীহ লক্ষমীমপাস্য ময়। সীদ্ধং বনং প্র- 

পল্লি প্রীপ্তোউলি | তত্তম্মাৎথ তয়। লক্গমাণা অতিরোষাঁৎ ত্বত্ভবনে 
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আম্পদৎ প্রতিষ্ঠীম। আস্পদং প্রতিষ্ঠায়ামিতি নিপীতঃ | প্রাপ্য 

বসত্তী অহৎ সোড। নান্মি ॥ ৬৩ ॥ শিশগরেতি | নিশাচটরং উপ- 

প্র.তাঃ পীড়িতাঃ ভত্তীরে। যাসাৎ তাঃ শিশ।চরোপপ্রলণতভতকাহ।| 

নন্যাতচ্ক্ততি কপপ্রত্যঘঃ। তাঁসাৎ তপন্যিনীনা ভবতঃ প্রসাদাৎ 

অনুগ্রহ শরণা| শরণসমর্থ। তৃত্বা। অদ্য তঘি দীপামাঁনে প্রকীশমানে 

সতে)ব শরণীর্গম আনাহ তপদ্দিনৎ কথং প্রপহুসে। প্রপ্লযামি ॥ ৬৪। 

কিহবাইতি | কিন্ব। অথব। তৰ সথ্বন্ষিণ। অত্যন্তেন পুন£প্রাণ্তি রহি- 

তেন বিয়।তগন মোথঘে নিক্ষ€লঈশ্মিয হতজীবিদতি তুল্ছজীবিতে 

উপেক্ষা কর্ন।াহ কুর্ধ।ামের, রক্ষণীয়হ রক্ষনার্ঠম আন্তর্গতৎ কুক্ষিস্থং 

ত্বদীয়ং তে দঃ শুক্রহ গর্ভরূপন্ন | শুক্রৎ তেজেোরেতসী চ বীজবীর্যো- 

ন্দ্িয়াণি চেতামরঃ| মেষম অঞ্কবায়ো বিষ্ে। ন সাদাদি ॥৬:। 

মেতি | সাহং প্রশ্থতৈনদ্ধৎ স্ুবানিবিন্টদৃষ্টিঃ সতী তখাবিনহ তগঃ 

তি হস যথ। ভূষঃ তেন তপপ। মে মন জনমান্তরেউপি ত্বমের 

ভত্ত। সাও বিপ্রাঘাণন্ড স্যাম ॥15৮॥ নুপম/তি 1 বাটিনহ ব্রাঙ্গণাও 

শর রি বরক্বলর্যাদীনা ৪ পালনহ যহ সএব নৃপামা ধর্মু 

মনু প্রণাতঃ উল্তঃ, 'অতঃ করনা এবং তব! পির্পালিত নিষ্ক- 

লিতাপি অহং তপন্বিভিঃ সান।মাহ মাবারণৎ যথ। ভবতি তথ! 

অতবক্ষণীযা, কলত্রববট,ভ বেউপি বা শ্রমনুর্টিঃ সীতার কতীাবা ত্ার্থ; 

॥ ৮৭ ॥ তক্থতি | তথেতি তদটাং লীতায়!হ বাং প্রতিগৃহ্যাঙ্গাকতা 

রামানুজে লক্ষণে দৃর্টিণযহ বতীতে*অতিক্রান্তে সতি সা সী বাগ 

তারা ছুঃগাতিরেক্কাছ মক্তন্ধঠত যথ। সটান্তথ। বাৰত্তে।তাখ: 

বিনা ভীতা। কুররীব উহদক্রাশীয। উতক্রোশকুররো সমাবিত্যমরঃ। 

ভূরে। ভূয়িকহ চক্রন্দ চর্ষোশ ॥ ৬৮ ॥ নৃতানিতি ॥ মধুরাঃ হৃতীং 

বিঙহৃঃ তাক্তরন্ত, কক্ষাত কুলুমানিত ভরিণাঃ উপাভ্ভীন দর্ভান' ইং 

তদাঃ সীতারাঃ সমছুতঃভাবহ এপন্নে ভুলাদ্ঃখত্বৎ প্রাপ্তে বনেইপি 

অতন্তৎ কদিতমাঁমীৎ | যথ। রামগেহেকপি ইত/পি শব্দার্থঃ ॥ ৬৯। 

টা কুশেন[ীহরণাষ যাতঃ কবির্বল্মীকিঃ কদিতা নুসণরী সন 

তং হর হত অভিগমনহ চক্রে | দয়।লুতয়েত্যাহ নিবাদেতি। 

লিষাঁদেন ব্াাধেন বিদ্ধপ্যাঞুজস্য ক্রস দর্শনেলোত্খ উৎ্পন্গে 
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বস্য শৌকঃ শ্লৌকত্বমীপন্ঠ'ত শ্ৌকরূপেখাবোঁদিত্য্) | সচ ্োকঃ 
পঠ্যতে | মা নিষাঁদ প্রতিষ্ঠাঁৎ ত্বমগমঃ শীশ্বতীঃ সমাঃ 1 যু কচ 
মিথুমীদেকমবধীঃ কীমমোছিতমিতি | তিরম্গামপি ছুঃখং মন সেছে 
কিযুতান্যেষামিতি ভাঁৰঃ 1 ৭০ ॥ তমিতি | সীতা বিলাপীদ্বিরতা সতী 
নেত্রাবরণং দু্টিপ্রতিবন্ধকমস্ত্ু প্রমৃজ্য তৎ মুনিং ববন্দে | দৌছাদ- 
লিঙ্গদর্শী গর্ভচিহ্বদশ মুনিভ্তটস্য সীতা জুপুত্রণশিষং তৎপ্রীন্তি- 
হেতৃভূতাৎ দাশ্বীন দত্তবাঁ ইতি বক্ষ্যমীণপ্রকারেণোবাচ | দাশ্ীন 
সান্ান মীদ্রীহশ্চেতি কন্বস্তো নিপীতঃ ॥ ৭১ ॥ জাঁনইতি । ত্বাৎ 
মিধ্যাপবণদেন ক্ষভিতেন ভর্র। বিস্যটখহ ত্যক্তাৎ প্রণিধানতঃ সমা- 
ধিদৃষ্টবা জানে | হে বৈদেছি বিষয়ান্তরস্থং দেশান্তরস্থৎ পিতুর্জনক- 
ইস্যব নিকেতৎ গৃহছৎ প্রীপ্তানি | ভতন্মান্বা। ব্যথিষ্টাঃ মা শেচীঃ। 
ব্যথেল্ুঙ | ন মীঙুযৌগে ইতাড়ীগমপ্রতিষেধঃ | ভর্রেপেক্ষিতানীং 
পিতৃগৃহবীসএব উচিভইতি ভীবঃ ॥ ৭২।॥ উৎ্খাতেতি | উৎখাত" 
লৌঁকত্রয়কন্টকেইপি সর্ধলোকৌপকারিণ্যপীত্যর্থঃ, সত্যপ্রতিজ্ঞে সত্য- 

'সদ্ষেউপি অবিকর্থনে অশ্লাঘিন্যপি তব প্রত্যকম্মাদকীরণাঁৎ কলুষপ্র- 
রৃত্বেখ গর্থিতব্যাপারে ভরতীগ্রজে মে মন্যুঃ কোপোৌঝন্তেব | অর্কবণা- 
চ্ছাদকোৌ২য়ং দৌষ ইত্যর্থঃ । সীতানুনয় র্ঘেকয়হ রামোপলস্তঃ ॥৭৩। 

তবেতি | উককীর্তিত্তব শ্বশুরো। দশরথেো! মে সখী) তে পিতা জনক£ 

সতাঁৎ বিছা ভবোঁচ্ছেদকরঃ জ্ঞালোপদেশীদিন। সংসারছ্ঃখধহস- 

কারাঁ, তং পতিদেবতানীং পতি ব্রতানাৎ ধূর্ধ্যক্টে স্থিত, যেন নিমি- 
ত্তেনমম অনুকম্প্যা অনুপ্রহ্য। নখলি তত কিমূ ন কিঞ্দিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ 
তপস্বীতি | তপন্ষিসংসর্গেণ বিনীতসত্বে শীস্তজন্তকেঞ্ন্যিংস্তপৌবনে 
বীতভয়। নিভী্কী বম | ইতোউন্মিন বনে অনঘপ্রস্থতেই সখ প্রশতেস্তে 

অপত্যসংক্কারময়ো। জাতকর্দদিরপ্সো বিধিরনুষ্ঠানৎ ভবিষাযতি | ৭৫। 
অশুন্যেতি | সক্ষিবিশন্তে যেত্ষিতি সঙ্গিবেশ! উটজীঃ | অধিকরণার্থে 
ববঞ্ | মুনদীনীৎ সন্মিবেটিকট জৈরশৃন্যতীরাৎ পুর্ণভীরাঁং তমসঃ শোঁকস্য 
পাঁপস্য বা অপহ্ত্ত্রীয | তমস্ত ব্লীবে পাপে নরকশৌকয়োরিত্যমরঃ | 
তমসাঁৎ নদীহৎ বগীহ্য ভত্র ত্বাত্বা | বলিক্রিঘাপেক্ষঘ! পর্বকীলতা |. 
ভদ্যাঃ ইসিকতোৎসন্গেধু, বলিক্রিয়াভিরিীদেবতাপুজাবিধিভি; তে. 
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মনসঃ প্রসাঁদঃ সম্পৎস্যতে ভবিষ্যতি | ৭৬॥ পুম্পমিতি। খতুরস্য 
প্রাণ্ডঃ আর্তবং স্বকাঁলপ্রাণ্ডং পুম্পৎ ফল অরুউরোহি অকুষ্টক্ষেত্ৰো- 

থম অরুষ্টপচ্যমিত্যর্থঃ বলয়ে হিতহ বালেয়ং পুজাযৌগ্যয | ছদিকপ- 
খিবলের্টঞ্িতি ঢএ প্রত্ায়ঃ | বীজ ন্বীবরাদিধান্যথ্। আহরন্তাঃ 

উদারবাচঃ প্রগল্ভগিরো মুনিকন্যকাঁঃ নবাভিষন্গাৎ হৃতনছুখীৎ ত্বাং 
বিনৌদয়িব্যন্তি॥ ৭৭॥ পয়ইতি। স্ববলানুরূটপঃ ন্বশত্গনুসারিতিঃ 
পয়সামভ্তসাৎ ঘটটঃ | শতিন্যরিতি চ ধন্যতে | আশ্রমবাঁলরক্ষা সংব- 
্ধয়স্তী ত্বৎ তনয়োঁপপত্তেঃ প্রাক পুর্বমূ অসংশয়ং যথা তথ! স্তনং 

ধয়তি পিবভীতি অ্তনন্ধয়ঃ শিশুঃ | নাসিকাভ্তনয়োধর্বাোধেটোরিতি 

খশপ্রত্য়ঃ) অকর্ধিধদ্দিতি মুমাঁগমঃ | তশ্মিন যা প্রীতিস্তামাবাপ্নামি| 
ততঃ পরং সুলভএব বিনোদ ইতি ভাঁবঃ ॥ ৭৮ ॥ অনুষ্রীছেতি | দয়া- 
দ্রচেতাঃ বাল্মীকিঃ অনুগ্রহ প্রত্যভিনন্দতীতি তখোঁক্তীৎ তাঁহ সীতা 

আদায় সাঁয়ং শৃট্ৈরধ্যাসিতবেদিপার্খয অধিষ্ঠিতবেদিপ্রীত্তং শীল্ত- 

মৃগং স্বমীশ্রমং নিনীয় ॥ ৭৯ ॥ তাঁমিতি | শোৌকদীনাঁং তাঁং সীতাং 
ভক্যাঁঃ সীতাঁয়াঃ আগমেন প্রীতির্ধণসীৎ তীসু তাঁপসীধু। পিতৃভিরঘি- 

সবাত্তশদিভিরির্ব্িউসারাঁং ভূক্তসাঁরাঁং হিমীংশোঁরন্ত্যামবশিষ্টীং কলাং 

দর্শেকমাবীস্যাকাঁলঃ ওষধীদ্বিবঃ অর্পয়ামাস | অত্র পরাঁশরঃ, অমারান্ 
জদ মৌম ওষধীঃ প্রতিপদাত ইতি ॥৮০॥ তাইতি। তাঁস্তাপসাঃ 
তটস্য সীতায়ৈ সপর্ধযানুপদৎ পৃজানস্তরং"দিনান্তে সায়ংকাঁলে নিবাঁস- 
এব হেতুস্তস্য নিবাঁসহেতোঃ নিবাঁসার্থমিত্যর্থ: ! ষষ্ঠী হেতু প্রয়োগইভি 
যষ্ঠী। ইন্জ,দী তাঁপসতকরিত্যম্বঃ | ইন্গ,দীন্মেছেন রুতপ্রদীপহ অন্তরা- 
স্তীর্ণৎ মেধ্যৎ শুদ্ধমজিনমেব তণ্পং শয্যা যন্মিন্থ তমুটজহ পর্ণশীলাং 
বিতেকর্দাডুঃ ॥ ৮১ ॥ তত্রেতি। তত্রামে অভিষেকেন' স্বরীনেন প্রয়তা 
নিরতা বসৃত্তী বিধিনা শীস্ত্রেণ অতিথিত্যঃ প্রযুক্তপুজাঃ রুতসহুকারা 

বল্কষলিনী সা সীতা পত্যুঃ প্রজাসম্ততয়ে সন্তানাবিচ্ছেদ্রায় হেতোঃ 

বন্যেন কন্দমূলীদিন1 শরীর বভাঁর পুপৌষ ॥ ৮২॥ অপীতি। প্রভুঃ 
রাজ! অধুনাপি সী্নুশয়ঃ জান্ুতাপঃ স্যাৎ কিম্ ইতি কীকুঃ | উৎসুকেঃ 
শক্রতিতঃ ইন্দ্রজিতো হস্তা লক্ষমণোঁ্পি সীতীপরিদেবনীন্তৎ সীতাঁবি- 
লাপাস্তফগ্ুতিতং শাসনমূ অগ্রজায় শশহম ॥ ৮৩ ॥ . বভুবেতি | সহম! 
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বপদি সবাম্পো রাঁমঃ তুষারবর্ধা সহস্যচজ্দ্রইৰ বভূব অত্যশ্রুতয়া তুষার 
বর্ষিণা পেধরচন্দ্রেণ তুল্যোইভুৎ | পেধষে £&তযসহস্যে! দ্বাবিত্যমরঃ | 
যুক্তঞৈতদিত্যাঁহ, কৌলীনল্লোকীপবাদাঁৎ ভীতেন তেন রামেণ তিব- 
দেহস্থৃতা সীতা গৃহান্সিরস্ত! ন.মনস্তঃ মনসশ্চিত্বান্ন নিরস্তা | পঞ্চম্যাস্ত- 
সিল্ ॥৮8॥ নিগৃহ্যেতি | ধীমান বর্ণীনামীশ্রমীণাধ্চাবেক্ষণে অনুসন্ধানে 
জাগরূকোঞ্প্রমত্তঃ | জীগরূকইতি উকপ্রত্ায়ঃ | রজোরিক্তমনবঃ রজে- 
গুণশুন্যচেতীঃ স রামঃ ব্বয়মে শোৌঁকং নিগৃহা নিকর্ধাঁ ভ্রীভৃভিঃ সাধাঁ- 

 রণভোৌগং শরীরস্থিতিমীত্রোপবুক্তমিত্যর্থঃ খদ্ধং রাঁজ্যং শশীস ॥ ৮৫ ॥ 
_ তামিতি | পরিবাদভীরোঃ অতএব একভা্ধ্যামপি সাধীমপি ভাঁং জীতাঁং 

ত্যক্তৰতো৷ নৃপস্য বক্ষদি অসঙ্ঘক্রন্ুখয় অসম্ভীব্যস্থুখ বসম্তী লক্ষণীঃ 
. সপত্বীরহিতেব রেজে দিদীপে | তস্য স্তন্তরপরিগ্রহে। নাডুদিতি ভাঁবঃ 
॥৮৬॥ সীতামিতি | দশমুখরিপুঃ রামঃ সীতাহ হিত্বা ত্যক্ত। অন্যাৎ 
জ্তিয়ং নোঁপযেমে ন পররিণীতবানিতি য়, | উপাদ্যমঃ স্বকরণে ইতা1- 
ত্বনেপদমূ ! কিধও তজ্যাঁঃ সীতাঁয়। এব প্রতিরতেঃ, গ্রতিমীর1ঃ হির- 

পষ্যাঃ সখা প্রতিক্লতিসখঃ সন্ ক্রতৃনীজহার আহ্তবানিতি যৎ তেন 
শ্রবণবিবয় প্রাপিণা ত্োত্রদেশগামিন। ভর্ভূ ্ৰত্বান্তেন বার্তয়! হেতৃন! লা. 
সীতা ছুর্ধবারং ছুর্শিরোধৎ পরিত্যাঁগেন যদ্দ,$খং তু কথমপি বিষেছে' 

বিমৌটঢ়ুবতী ॥ ৮৭ ॥ ইতি শ্রীমহোৌপবধ্যায়কৌলীচলমল্লিনাথন্রিবির- 
চিতায়া রঘ্ুবৎশব্যাখ্যায়াহ সঞ্জীবনদীসমাখ্যায়াঁহ চতুর্দশঃ সর্গ2 | 

পপ পীস্প্প্ত এ পপ পা ০০৮০০ 



পধচদশঃ সর্গঃ | 

..ক্কতেতি। ক্লুতসীতাঁপরিত্যাগঃ স পৃথিবীপীলো। রাঁমঃ রত্বীকর এব 

মেখল। যস্যান্তাঁং ঈীর্ণবামিত্যর্থঃ কেবলামেকামিত্যর্থঃ পৃথিবীমেব বুভুজে 

.তুক্তবাম তু পর্থিবীমিতার্থঃ |, সাঁপি রত্বখচিতমেখলা | পৃথিবাঁ! 

কাঁন্তাসমাধির্বাজ্যতে | রামদ্য স্ত্রস্তরপরিগ্রৃহো৷ নীস্তীতি প্ৌঁকাতি- 

প্রায়ঃ ॥১ ॥ লবণেনেতি | লবণেন লবণীখ্যেন তামিশ্রেণ তমিআ" 

চাঁরিণ। রক্ষসেত্যর্থঃ বিলুগ্ডেজ্যাঃ লুপ্তযাঁগক্ক্রিয়ীঃ অতএব শরণার্থিনে 

যমুনাভীজে। যমুনীতীরবনিনে। মুনয়ং শরণ্যং শরণীর্থং রক্ষণসমর্থং তং 

রাঁমং রক্ষিতারম :অভায়ুঃ প্রাপ্ডীঃ | যাঁতের্লউ ॥ ২॥ অবেক্ষ্যেতি। 

তে মুনয়ে। রামমবেক্ষ্য রক্ষিতীরমিতি শেষঃ তন্মিহথ লবণে স্বতেজমা 

শীপরূপেণ ন প্রজহ্তু, | তথাহি, ত্রায়তইতি ত্রাণম | কর্তরি ল্যুট। 

তদভাঁবে শাঁপ এবীজ্রৎ যেষাৎ তে শাপাক্্রীঃ সম্তঃ তপসো ব্যয়ং কুর্বন্তি। 

শাঁপদানঠতপসোব্যয় ইতি প্রনিদ্ধেঃ ॥৩॥ প্রতীতি। কাকুৎস্থ্যে 

রামস্তেভ্যো। মুনিভ্যো বিশ্মপ্রতিক্রিয়াং লবণবধরূপাঁৎ প্রতিশুশ্রাব 

প্রতিজজ্ঞে | তথাহি, ভূবি শার্দিণো বিষোঃ প্ররৃত্তিঃ রাঁমরূপেণীৰ" 

তুরণং ধর্মসংরক্ষণমেবার্থঃ প্রয়োজনৎ যস্যাঃ সা তটথব ॥8॥ .তে ইতি। 

তে মুনয়ে। রাঁমীর বিবুধদ্ধিবঃ সুরাঁরেঃ লবণস্য বধোপীর়মীচধ্যঃ | লুনা" 

ভীতি লবণঃ, নন্দ্যাদিত্বীৎুল্প্ুঃ, তত্রেব নিপীতনাপ্রতৃঘ্ | লবণঃ শুলী 

শৃলবানু ভুর্জরঃ অক্ষয়, কিন্ত বিশুলঃ শৃলরহিতঃ প্রার্থাতাহ় অভিগ- 

ম্যতীষ্কু । ঘখচুঞীয়ামভিযাঁনে চ প্রীর্থনা কথ্যতে বুধৈরিতি কেশবই 1৫1 

আঁদিদেশেতি 1 অথ তেষাঁৎ মুনীনাং ক্ষেমায় ক্ষেমকরণাঁয় রাঘবো' রাম? 

 শক্রপ্রমীদিদেশ | .অত্রোহপ্রেক্ষতে | অস্য শক্রয্নস্য মাম অরিনিগ্র" 

হাহ শক্রহলনাদ্ধেতৌঃ যথাভুতোর্থে। ষস্য তহ যথীর্থৎ করিব্যন্িব| 

গত্তুহ হস্তীতি শক্রযঃ |. অমনুষ্যকর্তৃকে চেতি চকারাৎ, কৃতয়শক্রয়াদয় 

 সিাই্তি দুর্দসিহহঃ |. পাঁণিনীয়েপি বন্ুলগ্রহণা দ্যথেউসিদ্ধিঃ 
ক্কতা" 
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ল্যুটোবহছুলমিতি ॥ &॥ রামস্য স্বয়মপ্রয়াণে হেতু যইতি"| ছি 
যণ্মাৎ, পরাঁনু শতুন তাঁপয়তীতি পরন্তপঃ | দ্বিষৎপরযৌস্তাপোেরাতি, 
খচ্প্রত্যয়ঃ, খচি হুস্বইতি ভ্ুম্বঃ |. রঘৃণাঁ মধ্যে যঃ কশ্চনঃ একঃ, 
অপবাদে! বিশেষশীস্তয় উৎসর্গং সামান্যশীক্্রমিব, পর শক্রহ ব্যবর্ড - 
রিতুৎ বাঁধিতুম্ ঈশ্বরঃ সমর্থঃ | অতঃ শক্রঘমেবাদিদেশেতি পূর্বেণাস্থরঃ 
॥৭॥ অগ্রদ্ধেনেতি | ততঃ অগ্রজেন রামেণ প্রয়ুক্তাশীঃ কৃতাশীর্ববাদো 
রথী অতীর্মিতী্কো দাঁশরঘিঃ পুম্পাণি সঞ্জীতানি যার্সাং ভাঃ পুম্পিভীঃ 
সুরভীঃ আমোঁদমাঁনাঃ বনস্থলীঃ পশ্যন যযেখ ॥ ৮ ॥ রামেতি। রাঁমা- 
দেশীদনুগতা সেনা! তস্য শক্রত্বস্যঃ অধ্যয়নমর্থেউভিধেয়ো যস্য তল্য 
ধাতৌরিডধ্যয়নইত্যস্য ধাতোঁঃ পশ্চা অধ্বিকপসর্গইব, অর্থসিদ্য়ে 
প্রয়োজনসাঁধনায় ইত্যেকত্র, অন্যত্র অভিধেয়সাঁধনায় অভবৎ, ) অর্থে- 
কভিধেয়ট্রবস্তরপ্রয়োজননিরত্তিদ্ষিত্যমরঃ | যথা, ইডিকাঁবখ্যুপসর্মৎ ম 
ব্যভিচরত ইতি ন্যায়েন অধ্যুপসর্গঃ স্বয়মেবার্থসাধকস7 ধাঁতোঁঃক্মিথি- 
মাত্রেণোপকরোতি সেনাপি তস্য তদ্বদিতি ভীবঃ ॥৯॥ আঁদিফ্েতি | 
পরথপ্রট্ঠৈঃ রথাগ্রগামিভিঃ | প্রক্োওগ্রগামিনীতি নিপাতঃ | যুনিভিঃ 

পুর্বোটক্তিরাদিষ্উবর্তজা নির্দিষমার্গঃ গচ্ছন তপতাৎ দেদীপ্যমানাশাঁং 
মধ্যে বরঃ শ্রেন্ঠঃ স শক্রত্বো বাঁলখিটল্যর্ুনিভিঃ অংশুমাঁন স্্ধ্যইব বি- 
ররাঁজ | ভেইপি রথপ্রস্ঠাইত্যনুসন্ধেত্নয়র ॥১০॥ ভস্যেতি | যতো। গচ্ছতঃ | 
ইণ্ধাতোঁঃ শতৃপ্রত্যয়ঃ | তস্য শক্রত্বস্য মার্গবশীৎ রথস্বটঃ উৎকণ্ঠা 
উদ্দপ্রীবা মৃগ্গা যন্মিন তশ্মিন্থ বাল্পীকীয়ে বাল্সীকিনন্বন্ষিনি | রৃদ্ধা্ছ 
ইন্তি ছপ্রত্যয়ঃ | তপৌোৰনে একা বসতিঃ বাঁত্রির্বভুব | তন্টত্রকাঁ 

রাত্রিমুবিতইত্যর্থঃ | বসতী রাত্রি বেশমনোৌরিত্যমরঃ ॥ ১১॥ তমিতি | . 
ক্লাস্তবাঁহুন আন্তযুগ্যৎ তৎ কুমাঁরৎ শক্রত্র় খবিঃ বাল্মীকিঃ তপঃগ্রভাব- 
সিদ্ধাভিঃ বিশেষপ্রতিপত্তিভিঃ উৎক্রুষটজস্তীবনভিঃ পুঁজয়ীমাঁন ॥১২। 
তত্যাঁমিতি | তস্যামেব যাঁমিন্যাঁ রাত্রে অস্য শক্রয়স্য অস্তরস্যা। 
অস্তীতি অন্তর্বতী গর্ভিণী | অন্তর্কতী চ গর্ভিণীত্যমরঃ | অন্তর্থৎপ-. 
তিবতোর্গশ্সিতি ভীপু হ্ুগীগমশ্চ। প্রজাবতী ভ্রাতৃজার। সীতা! ক্ষিতিঃ 
সল্পন্বেখ সমগ্র কোঁশদণ্ডাবিব সুতে) অস্ত ॥১৩॥. সম্ভানেতি | 
(আতুর্ছে্্য সন্তানশ্রবগাদ্ধেতোঃ সৌঁমনন্যবার্ প্রীতিমাহ ' খেমিত্রিং 
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শক্রয্ঃ পরারুজিরথঃ সঞ্জরথঃ সন প্রাঞ্জুলিঃ কতাগ্রলিঃ মুনি আমন্ত্ 

আপৃচ্ছ্য যে (58) সচেতি! স শক্রযশ্চ মধপয়ৎ নাঁম লবগপুরং' 
আাপ। কুভীনজী নাঁম রাঁবণস্বসা তস্যাঃ কুক্ষিজঃ পুজো লবণস্ড, বমাৎ' 
করৎ বলিমিব সত্বানীং প্রীণিনাঁহ রাশিমাদায়োপক্ছিতঃ প্রপ্তঃ ॥ ১৫॥, 

ধূমেততি | কিস্ততো লবণ, ধূমইৰ ধর কুষ্ণলোহিতবর্ণঃ। ধৃঅধূমলো 

রুষ্ণলোছিতে ইত্যমরঃ | বসাগদ্ধে হৃম্মেদৌগন্ধঃ সোউস্যাস্তীতি বসা" 

শঙ্ধী | হক্সেদস্ত্ব বপা বসেতামরত | জ্বালা ইব বন্রবঃ পিশঙ্গাঃ শিরো, 

কহাঃ কেশীঃ যস্য স তথোক্তঃ | বিপুলে নকুলে বিষে বক্রুও জ্যাঁৎ 

পিজলে ত্রিশ্িত্যমরঃ | ক্রব্যৎ মীৎসমদন্তীতি ক্রব্যাদে। রাক্ষসাস্তোং 

শণএব পরীবাঁরো ঘস্য সতখেক্তঃ আতএব .জজ্গমম্চরিষ্টুশ্চিতাঁঘিরিৰ 

স্থিতঃ | ' কশীনুপক্ষে ধূমৈর্ঘুঅবর্ণঠ। জীল। এব গিরোকহাঃ ক্রব্যাদো 
গৃধাদয়ঃ ইত্যন্গুসন্ধেয়মূ ॥১৬॥ অপশৃলমিতি | লক্গমণাঁনুজঃ শক্রয় 
অপশুলৎ শুলরহিতং তং লবণয আপাদ্য করোধ | তথখাহি, রন্ধূ,এ- 
হাঁরিণাৎ রন্ধূ,প্রহরণশীলানাযু, অপশুলটতবাত্র রন্ধ,ম | জয়ঃ সম্ম খীনে 
হি-সমম,খস্য দর্শন হি। যথাযুখসম্ম, খা দর্শন খইতি খঞ্রত্যয়ঃ| 

আন্মিকাঁরলক্ষণীর্ঘ্ত ভুর্লভএব ॥১৭॥ নেতি | ইতীতি | রাঁক্ষসে। লবণ 

অদ্য মণকুক্ষেঃ ভূজ্যতইতি ভৌজনৎ ভৌঁজ্য মৃগীদিকং নাঁতিপর্ধ্যাপ্্ 

অনভ্িসমগ্রমীলক্ষ্য দৃষর রা ধাত্রা দিক্ট্য। ভাগ্যেন মে ত্বম উপ- 

পাঁদিতঃ কম্পিতোকসি, ইতি শক্রত্বৎ সন্তর্জা তস্য শত্রস্বস্য জিঘ্ুমংসয়া 

হস্ভমিচ্ছয়া প্রাৎশুমুন্নতৎ দ্র.মৎ মুস্তান্তম্বমিব অক্রেশেন উৎপা 

॥১৮॥ 0১১ ॥ সে্খমিত্রেরিতি | নৈর্থতভেরিতো রক্ষঃপ্রেরিতঃ 

শাখী অন্তর! মধ্যে নিশিতৈর্বাৈঃ শকলীকৃতঃ অন্ সৌমিত্রেঃ শক্রত্বময 

 শীত্রৎ ম প্রাপ, কিন্তু পুষ্পরজঃ প্রীপ ॥২০॥ বিনীশীদিতি | রক্ষো 

লবণন্তস্া বিশাশীদ্ধেতোং মছৌপলৎ মহান্তং পীবাঁণৎ পৃথক স্থিতং 

কতান্তন্য বমস্য মুর্টিমিব | মুড্টিশব্দো দ্বিলিঙ্গঃ | তন্যৈ শক্রঘাং 

প্রলিত্বায় প্রতিহনতবাছ 1 ২১1 এজ্শিতি | স মহোপলঃ শক্রত্েন 

এজ নিজ্দেবতাকমন্ত্রমুপাঁদীয় তাড়িতোঁইভিহতঃ সম সিকতাত্বাৎ দিক 

 ভাভাবাদপি পরাৎ পরমাধুতাৎ প্রপেদে | যতো ধুর্নাততি স? পরমাণু 

রিক্যাছ, ॥২২॥ তমিতি | নিশাচরো রাঙ্যঃ দক্ষিগহ দোঃ। বা 



রঃ 
1 

দ্দোষণী ইতি ভগবতো ভাষ্যকারস্য প্রয়োগাৎ দোষ শব্দস্য নপুহ সকত্বৎং. .. 
ব্য. ভুজ্বাহু পরবেন্টোদোরিতি পুহলিঙ্গসাহচ্ণৎ পুহবঞ্চ ), 
তথা চ প্রয়োগঃ | দোঁষং তস্য তথাবিধস্য ভজত ইতি |. লব্যেতরহ ?. '- 
নীম উদ্যাম্য একভ্তালস্তদাখ্যরক্ষে ৷ যন্মিন স একতালঃ উৎ্পাঁতপবনেম: 
প্রক্লিতো গিরিরিব তং শক্রত্বয় উপদ্রব অভিজ্ঞতঃ ॥২৩।॥ কার্য, 
মতি | | স শত্রর্ল বণঃ কাঞ্জচেন উবষ্চবেন প্ন্তিণা বাণেন | উক্ত: 
মায়ণে | একমেব প্রজনিতো! বিষ্ণেস্তেজোময়ঃ শরইতি | বিষ ন- এ 
য়ণঃ কষ্ণ ইত্যমরঃ | ভিন্নহৃদয়ঃ পতন ভূবঃ কম্পষ্ আনিনাঁয় লী এ 
নি দেহভীরাদিত্যর্থঃ, আশ্রমবাঁসিনাহ কম্পহ জহাঁর তন্নাশাঁদকুভো-. 
য়াঁঃ বভুবুরিত্যর্থট ॥২৪ ॥ বয়সামিতি | হতত্য বিছ্বেটাতি বিদ্দি 
স্য বিদ্বিষো রাক্ষসম্ঘ উপরি বসতাৎ পক্ষিণাঁ পর্ভ্তয়ঃ পেতৃঃ, তহ-' 
তি দিনঃ শক্ত দূর তু দিব্যাঃ কুন্মরটয়ং পেঁতুং॥ ২৫ ৪. 
ইতি | স বীর* শক্রত্নো লবণ হত্বা তদ। আত্মনং মহেখজসে1.. 
ঘবলম্যয ইন্জার্র্ধধেন শোঁভিনো। ভ্রাতুর্লক্ষনণম্য সমাঁনোদরে শয়িতং 

সি 

য় একোঁদরৎ মেনে | (সোঁদরণগ্ভদিতি যৎ্প্রত্যয়ঃ ॥ ২৪॥ সত গরিতা কত কুতকা্যঃ তপস্থিভিঃ সংস্তুয়মানিস্য্য হা শত্র্বস্য বিক্রমেণ উদগ্রযুন্নতৎ ব্রীড়য়! লজ্জয় অবনতহ নসর 
[রঃ ভে। বিজ্রীন্তস্য লটজ্জব ভূষণমিতি ভাবই ॥২৭॥ উপেতি। কষ ণঃ অর্থেযুবিষয়েয়ু নির্মমে! নিষ্পুহঃ মধুররুতিঃ সেংমারূপঃ 
শক্রন্ঃ কালিন্দ্যাঃ যমুনায় ঃ উপকুলৎ কুলে | বিভক্তযর্থেঃব্যয়ীভীবঃ| রা নাম পুরীৎ নির্মমে নির্শিতবান ॥২৮॥ যেতি। যা পুঃ 
ভনো। রাঁজা যত্যাং পুরঃ সা সুরাজ্বী সুরাঁজ্ভ্যাঃ ভীবঃ সেবরাজ্যহ 

চন প্রকাশাভিঃ. প্রকীশমাঁনাভিহ পেখরাণাৎ বিভূতিভিঃ এম্ব্যঃ 
শ্যভিষ্যন্দোকতিরিক্তজনস্তস্য বমনয় আহরণ কত্বা উপনিবেশিতা 
পচ্ছাপিতেৰ বন্তো | অত্র কৌটিল্যঃ। ভূতপূর্বমভূতপুর্বৎ বা জনপদ. 
রদেশপ্রবাছেণ ন্বদরেশীভিয্য্দবমনেন বা নিবেশয়েদিতি ॥ ২৯ & 
ব্রেতি। তত্র মখুরায়া সেখধগতো হর্মরূঢ়ঃ স চক্রবাঁকিনীৎ চক্ররধঁক- . 
চীৎ যমুনাঁৎ ছেমতক্তিমতীং সুবর্ণরচননীবতীং ভূমেঃ প্রবেণীহ বেণী. 
ব।.বেণী পরবেশীত্যমরঃ পশ্থঠন্, পিতরিয়ে প্রীতঃ। এ্রীএীণন 
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ইত্ভি ধাতোর্দিবাদিকাল্লিট ॥ ৩০) সখা ইতি। দশরথন্যা জমকম্ঘা 

সখ সন্তরকৎ মন্দ্র্ট। স বালীকিরপি | ঝুকর্মপপমক্পুণ্োষু কঞ 

ইতি কিপ্্। উভয়েধর্দশরথজনকয়োঃ প্রীত্যা. স্নেহ্েন 'মৈথিলেয়ে 

ৈথিলীপুভ্রে যথাৰিধি যথীশীত্্ৎ সঞ্ক্ষীর সংস্বতবান ॥৩১1- সইভি 

স কৰির্বধল্সীকিঃ কুটিশরদ্ভি ল বৈর্গোপুচ্ছ
লৌমভিঃ | লবোৌলবণকিস্তী- 

ল্পক্ষগোপুচ্ছলৌমস্থু ইতি বৈজয়ন্তী | উন্মফৌ। গর্তর্রেদে গর্োপ- 

দ্রবো যয়োস্তো কুশলবোম্ম.স্টগর্তর্েদে৷ তো ইমঘিলেয়েখ তেষাঁং 

কুশীনীঞ্চ লবানাঞ্চ খ্যয় নামতে নীন্। যধীসখ্যৎ কুশলবশীবের চকার 

কিল । কুশো শব কুশ, লবৌন্মছ্। লবঃ ॥৩১॥ সা্দমিতি | কিধি- 

হুতক্রান্তটশিশবো অিক্রীস্তবাল্যেধ তেখ সাক্দঞ্চ বেদমধ্যাপ্য কবীনাং 

প্রথমপদ্ধতিং কবিতাঁবীজমিত্যর্থঃ স্বরৃতিৎ কাঁবাহ রীমায়ণাখ্যং গায়, 

ধম্স | গীয়তের্লিটি | শব্দকর্মত্বীদ্তিবুদ্দীত্যা দিনা দ্বিকর্
মকত্ ॥৩৩1 

রামন্ত্েতি | তে সুতো রামন্থ বৃত্ত মীতুর ্রতো স্ুরং শীয়ন্তোৌ তদি- 

ঘোখব্যথণৎ রামবিরহবেদনাৎ কিঞ্িচ্ছিথিলীচক্রতুঃ ॥ ৩৪। ইতরে- 

শীতি | রঘোর্বহশ্াঃ বংশে ভবাঃ ত্রেতেত্যগয়াস্ত্রেতাপয়ঃ তেষাঁং 

' তজইব তেজ যেষাৎ তে ত্রেতাগ্নিতেজসঃ ইতরে রামাঁদন্যে ভয়ে 

ভরতাদয়েবপি ত্যে'গীত্তরতাদিসন্বন্ধা পতিবত্তীষু ভর্তুমতীখু জীবৎ- 

পতিকাঁসু খ্যাঁতিমতীদ্িত্যর্থঃ। পতি সভর্তৃকেত্যমরঃ | অল্গর্বৎ্পতি' 

বতো্ুগিতি ীপৃপ্রত্যয়ে। সুগাগমশ্চ | পত্বীযু দ্বিল্মনবঃ আদন। ঘবৌ 

ছে স্মহ্ যেষাং তে দ্বিন্মনবইতি বিগ্রহঃ| রূচিৎ সংখ্যাশবস্য বৃ" 

বিষয়ে বীপ্না্ঘত্বহ সপ্তপর্ণাদিবৎ ॥ ৩৫ ॥ শক্রঘধ্তিনীতি | পুর্বজোথ 

স্ুকে। জ্যেষ্ঠপ্রিরঃ শক্ত বহুশ্রুতে শক্রঘাঁতিনি সুবীহেণ চ তন্নীমকয়ো 

প্ুষ্বোও মথুরা। চ বিদিশ। চ তে নগর্ধেখ নিদধে লিধায় গত ইত্যর্থঃ।৩% 

ভুয়ইতি | স শত্রঘে। পমঘিলীতনয়য়োঁ
ঃ কুশলবয়ো কদ্ধীতেন নিঃস্পন্দ- 

মৃীৎ শীতঞ্রিটিতয়। নিশ্চলহরিণৎ 
বালীকেরাশ্রমমূ ভুয়ঃ পুনরপি তয়ে" 

ব্যয়ঃ সংবিধানকরণার্থ হ তপোত্
নির্ষ? ভূদ্িতি কেতৌঃঃ অত্য

গীৎ আর্তি" 

ক্রম্য গত ইত্যর্ঘঃ ॥৩৭॥ বশীতি।. বশী সঃ লবণন্য বধীদ্েতো 

... পির, পেীরজটনঃ অত্যন্ত গেবরবহ যন্মিন কর্মণি ততথ! ঈক্ষি 

জন বধ্যাসংস্কািত্তোরণ্ৃদিভিঃ শৌভুতে যা. তামোধ্যাৎ বিবেশ? 



১৫ সর্গঃ] সঞ্জীবনী টীকা । ২৩১ 

॥৩৮॥ সইতি। সশক্রত্রঃ সভীমধ্যে সভীসস্ভিঃ সইভ্যঃ উপস্থিত 
সেবিতং সীতাপরিত্যাগাৎ ভুবেইসাঁমীন্যপতিয অসাধীরণপতিৎ রামং 
দদর্শ॥ ৩৯ ॥ তমিতি | অগ্রজে রীমে লবণস্থা ভ্তকৎ হন্তারং প্রণতং 
তং শক্রত্রযৃ ফালনেমির্নাম রাক্ষলত তল্য বর্ধাৎু শ্রীতহ তুরৎ ৰেগঃ 

সুতে ইতি তুরাধাড়িক্্ঃ | ছন্দসি সহইতি নি: | যদ্বা সহতের্ণিচি 
কতে সাহয়তেঃ ক্কিপৃ। অন্যেষামপি দৃশ্টাতইতি পুর্ধপদস্থ্া দীর্ঘঃ | 
সহেঃ সাড়ঃ ষঃ ইতি বত্বম | শাঙ্গিশিযুপেজ্জমিব, অভ্ানন্দ্ ॥ ৪০ ॥ 
সইতি | সশক্রত্নঃ পৃটঃ সন্ সর্তো। বার্তং কুশলহ রাঁজ্কে আখ্যৎ আ- 
খ্যাতবাঁন্। চক্ষিঙে'লুঙ | চক্ষিওঃ খ্যাঞ্চিতি খ্যাঞ্াদেশঃ, অস্থতি 

বক্তীত্যঙ, আতোঁলোপইট চেত্যাকারলোপঃ | খ্যাতের্ধা লুই । 
সন্ততিং কুশলবে।ৎপন্তিৎ নাখ্যৎ | কুতঃ, কলেউনসরে প্রত্যর্পয়িষ্যতঃ 

আগ্ল্য কবের্বাল্মীকেচ শাসনাঁৎ ॥ 8১ ॥ অথেতি। অথ জনপদে ভবে! 
জনপদে! বিপ্রঃ কপ্চিদিতিশেষহ অআগ্রীগুযেখবনহ শিশং পুজমিতি 

শেষঃ ভূপতেঃ রম্য দ্ব।রি অস্কশয্যাস্থং ঘথ। তথ অবতার্ধ্য অঙস্থৃত্থে- 
নৈব বরোপ্য চক্রন্দ চুক্রাশ 18২) শোচনীয়েতি। হে বনুধে দশরথাৎ, 

চ্যুতা যা ত্বং রামহস্তম অনু প্রাপ্য কৰ্টাৎ কন্টতরৎ গত সতী শোচনী- 
যানি ॥€৩॥ শ্রত্বেতি | গোণ্ত। রক্ষকে। রাধবঃ তন্থ্য বিপ্রস্য আুচঃ 

শে।কল্থ হেতু পুত্রমরণরূপহ শ্রুত্বী জিহ্বায় লর্গিিতহঃ | কুতিঃ, ছি যন্মাৎ, 

অকাল ভবে। মৃত ইক্ষান্ুণাৎ পদ রাষ্ৎ নম্পিশহ | রদ্ধেজীবতি 

ষবীয়ান্ন শরিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ 8৪1 সইতি। সরামো ছুঃখিতং দ্বিজৎ 
| মুছুত্তং ক্ষমন্থেতি আশ্বাম্য বৈবস্বতম্যান্তকস্যাপি জিণীষয়। দেতুমি- 

চ্ছয়। কৌঁবেরৎ যানহ পুম্পক সম্মর॥ &₹॥ আন্তেতি। স রঘুদ্ধছো 
রামঃ আন্তশস্ত্রঃ সন তহ পুস্পকমধ্যাস্যা প্রস্থিতঃ | অথ তক্ত্য পুরে গুছ 

ন্ূপা সরন্বতী অশরীর। বাঁক উচ্চচাঁর উদ্বভৃব॥ ৪৬ ॥ রাজন্রিতি। হে 
রাজন্ তে প্রঙ্গাস্ু কন্চিদপচারে। বর্শধম্বাতিরেকঃ প্রবর্ততে, তম অপ- 
টারমধিষ্য প্রশমধেঃ, ততঃ ক্তী কৃতক্কটতো] ভবিতাঁমি ভবিষাসি ॥8৭ ॥ 

ইতীতি | ইতাপগুবচনা দ্রামে। বর্ণবিক্রিয 1হ বর্ণাপচারহ বিনেষান বেগেন 

নি্ম্পকেতুনা পত্রেন বাহনেন পুষ্পকেণ | পত্রৎ বাহুনপক্ষয়ে।রিত্য- 
মরঃ | দিশং পপাত ধাঘতি স্ম॥৪৮॥ অথেতি অথ ইঙ্ষাকুবংশ এর 

: | ৮ | ২ 
| 
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একক! রামঃ | কৌপদাদণিত্যণি কতে দশগ্ডিনখয়নেত্যাদিনা। উকার- 

লোৌপনিপাভঃ ধূনেন পীরমানেনাভিতাআাক্ষৎ বৃক্ষশীখীবলদ্বিনমধে- 

মুখ তপস্থান্তং তপশ্চরন্তং কথ পুকষৎ দর্ম॥ ৯৯॥ পৃষ্টেতি। 

রাজ্ঞা নাম চান্ধয়ণ্ত তে পৃষ্টেও নাঁমীন্বয়ে যন্য স তথৌক্ত ধুম পিব- 

তীতি গৃমপঃ | সুপীতি যৌগবিভাঁগীৎ কপ্রত্যয়ঃ | স পুৃকষঃ আত্মানং 

সুরপদার্থিনৎ ক্বর্গার্থিনমু। অনেন প্রযৌজনমপি পৃষ্টইতি জ্ঞেয়ছূ। 

শন্ব.কং নাম শুদ্রমু আচঘ্ট বভীষে কিল ॥৫০| তপসীতি | তপস্থ্যনধ্বি- 

কারিত্বাৎ প্রজানামঘাবহং দুঃখ বহৎ তং শূক্রৎ শীর্ষচ্ছেগ্ঠয | শীর্ষচ্ছে- 

দাঁৎ যচ্চেতি য্প্রতায়ঃ | পরিচ্ছিগ্ক নিশ্চিতা নিয়ন্তা রক্ষকে। রামঃ 

শঞ্সম আঁদদে জঞ্গীহ ॥৫১॥ সইতি | স রাঁমঃ জ্যেতিক্ষটৈঃ স্মলিজৈ- 

রাহুতীনি দপ্ধীনি শ্রাশ্রাণি যন্য তৎ ত্থ্য ব্ত,২ হিমক্রিষ্ট কিঞ্রীল্ক প্ক- 

জিব কঠএব নাঁলৎ ভনম্মীদপাতিরণ্ ॥ ৫২ ॥ কৃতেতি | শুত্রঃ শব্ষকঃ 

রাঁজ্ৰ! স্বয়ং কৃতদডঃ কৃতশিক্ষঃ সন সতাঁং গতিৎ লেতে, ছুশ্চরেণাগি 

স্বমধর্পবিলত্বিন। অনধিকারছুষ্টেনেত্যর্থঃ তগসা ন লেভে ! অত্র মনত । 

র।জভিঃ কৃতদণ্ডাস্ত কৃত্ব। পাঁপখানি মানবাঃ। নির্মালাঃ স্বর্গমীয়ান্তি সন্ত: 

সুক্তিনে। যথেভতি ॥ ৫৩ ॥ রঘুনাথইতি | বঘুনথো পি মার্গসপ্দর্শি- 

তাত্মম1 মহেধজনা আগন্ত্যেন, ইন্দুন। শারত্কলইবঃ সহযুযুজে সঙ্দতঃ। 

ইন্দাবপি বিশেষণহ যৌজাম্ | রঘুনাথেত,এ ক্ষ, দিত্ববদত্ব।ভা বত ॥ (থে 

কুস্তেতি। কুস্তযৌনিরগস্ত্যঃ পীতেন সমুদ্রে আখত্মশিক্কয়মিব আত্মমোচ" 

নমূল্যমিব দত্ত অতএব পরিগৃহাতইতি বুযুৎপত্তযা পরিআহঃ দিব্য নাং 

পরিগ্হঃ পরিগ্রাহইত্যর্থঃ তয় অলগ্কারৎ তদ্মৈ রায় দদে) | ৫$| 

তমিতি | ঈমথিলীকঠনির্কযণপণরেণ বানুনা। তমলঙ্কীরহ দধজাম: গশ্চ 

নিবরৃতে নিরতঃ, পরান্থর্ত্তো দ্িশক্মজঃ পা তামা পচ 

নিবরূতে ॥ ৫৬ ॥ তস্যেতি | পুঁজসমীগতঃ পুত্রেণ সন্গতে? দ্বিজঃ বৈধ 

স্বতাদন্তকাঁদপি ত্রাতুঃ রক্ষকম্ | ভীার্ঘানৎ ভয়হেতুরিত্যপ সারা 

পঞ্চমী | তশ্য রামস্য পুর্কোদিতাহ পুর্বোক্তাহ নিন্দা স্তত্য। 5 

মাস ॥8৭॥ তমিতি | অধরা য়াশ্বমেপায় মুক্তাস্বং তৎ রাম রক্ষকেণি 

নরেশ্বরঃ সুগ্রীববিভীষণাদয়ে! বখুজাঁনম্চঃ মেখা? আস্তে।ভিঃ শহ্যামিং 

উপ্পারনৈরভ।বর্ষন্ ॥ ৫৮ ॥ দিগ্ভ্যইতি। নিনক্্রিত। আহত! মহদয়ণ 
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ভূম্যাঃ সব্বন্ধীনি ভৌমানি ধিষ্ক্যানি স্থানীন্যর ল। বিষ্হ স্থানে গে 
ভেইগঘবিত্যমরঃ| কিন্তু জ্যোতির্দয়।নি নক্ষত্ররূপাণি পিষ্গানাপি হিত্বা 
দিগৃভাঃ এনহ রামমভিজগা,ঃ॥ ৫৯ ॥ উপেতি | চত্বারি দ্বারাঁণ্যের 
মুখানি যত্যাঃ সা চতুর্দরমূখী অমোপ্যা উপশলোদ্ব গ্রামান্তেযু নি- 
বিটন্টঃ| গ্রীমান্ত উপশল্যৎ স্যাদিতামরঃ | ততঃ মর্িভিং, সষ্ঠঃ সষ্ট 
লোক! পিতামহম্যেষৎ পৈতামহ্ী তনুর্যর্তিরিব, বভে ॥ ৬০1 শ্লাদ্য 
ইতি | টবদেহ্যান্তাগোউপি শ্াধো। বণ্যএব, কৃত?, যন্মাৎ প্রাগুবংশঃ 
প্রালীনস্,ণে। যজ্ঞশীলাবিশেষঃ তদ্।সিনঃ মাস্তান! জায় মস্য তস্য 
আনন্যজানেহ | জামায়। শিঙিতি সমাসান্তে নিটদেশঃ | পত়াঃ রামস্থয 
হিরণরী সৌবর্ণা | দাণ্ডিনাষনাদিস্থত্রেণ পিপাতিঃ | জ। নিউজব জায়। 
পত্বী আঁপীৎু ॥ ৬১ ॥ বিপেরিতি 1 ততঃ বিপেঃ নীল 
উভিরিগামানপরিকরে। মখঃ প্রবরতেঃ প্রধন্তঃ | যত্র মখে বিহন্যন্তে 
এভিরিতি বিক্বাং প্রভ্তাহাঁঃ | মখে মজ্ঞে যজ্ঞার্গে কবিধ।নমিতি কঃ | 
ক্রিযাবিদঘ্বঃ অন্ুষ্ঠানবিঘ।তকাঃ ব বাক্ষস। এব রক্ষিণ'ক্ষক। অসম ॥ ৬২ ॥ 
অখেতি | অথ টমখিলেযো। টমথিলী তনয়ে | স্রীভোডক | কুশলবেধ 
শুকণ। বালাীকিনা চোদিতেও প্রেরিতেধ সন্তেধ প্রাচেতসো বাল্ীকিঃ 
উপজ্ঞায়ত ইড়ুযপদ্ঞা | আতশ্চে।পদর্গে ইতি কর্ণ প্রতায়ঃ | প্রাঁচে 
তনন্ত্যো পন্ধ। প্র4চেতসোপাজ্হ পচে তসেনাদেও জুতমিতার্থ2 | উপজ্ঞ। 

জ্ঞানমফ্যং স্য।দিত্াযমরঃ | উপজ্ঞেপিক্রমহ তদাঁচিখ্যাসাযামিতি নপুহ- 
সকত্বয় | অগ্যতে জ্ঞাষতে অনেনদেতায়নহ র!নস্থাযনহ চরিতহ রামায়ণ 
রানাযণাখ্যহৎ কাবাম | পুর্বপদ।হ ২ ফা জ্লাষামগইতি ণতুম় উ নরায়ণমি- 

তিবহু | ইতস্ততে। জগত । গায়তেলিটি ॥19৩॥ রনভ্তমিতি | রামস্থ 
রন্তং বণ্যৎ বস্জ্িতি শেষ” বাল্পীকেঃ কৃতি কাব্যৎ গেয়মিতি শেষ, 
তৌ কুশলবে। কিনরত্বনো। কিন্নরক 791 গাযকে। পুণরিতি শেমত,। অতএব 
তৎ কিং মেন শিমিত্তেন তো শুণুতাং মনে। সপ্তম অল এক্কে ন 
স্যাত।মূ | সর্বহ সপরসমিতার্থঃ ॥ 8৪ ॥ পতি | তে জানন্তীতি 
তঙ্গজ্ঞাটস্তম্তউৈড্ঞরভিটজভর্মিবেদিতৎ তর়োঃ কুশল্বযে1£ বূপে আকারে 
গীতে চ মাধুর্য রামণীরকহ সালুজো রামঃ কুতৃহলী মানন্দঃ সম যথী- 
সংখাৎ দদর্শ শুশ্রার চ॥5৫॥ তদ্দতি | তয়ে।দর্ব তশ্রবণে একা গ। 
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আ'সক্তা অশ্রুমূগী আনন্দাদিতি ভীবঃ, সংসহ, সভা, প্রাতর্হিমনিষ্য- 

ন্দিনী নির্বাতা বাতিরহ্িতা বনস্থনীব, বভে শুশভে | আঁনন্দপীরবশ্ঠা- 
ন্নিম্পন্দমধপ্তেত্র্থঃ ॥ ৬৬ ॥ বয়ইতি | জনতা! জনানাঁৎ সমূহঃ | প্রামজ- 

নবন্ধুভ্যপ্তলিতি তল্প্রত্যয়ঃ | বয়ে বেষাভ্যামেব বিনহবাঁদি বিলক্ষণং 

তদ1 তরোঃ রামস্য চ সাদৃশ্যহ প্রেক্ষ্য নাস্ত্যক্ষিকম্পো ঘল্মিন্ব কম্মণি তৎ 

যথ। তথ! 1 নঞ্র্থস্য নশব্দস্য বহুত্রীহিঃ | ব্যতিষ্ঠত অতিষ্ঠ | সম- 

বগ্রবিভ্যস্থুইতা স্বনেপদম ।  বিম্ময়াদনিমিযমদ্রীক্ষীদিত্যর্থঃ ॥15৭| 

উত্ভয়োরিতি | লোকো। জনঃ উভয়োঃ কুমীরযোঁঃ প্রকীণ্যেন তৈপুণোন 
তথা ন বিসিক্মিয়ে নবিশ্মিতবান্ তথ। নৃপতেঃ প্রীতিদানেখু বীতষ্প,- 

হতয়। নৈস্প্হ্বেণ বিসি্মিয়ে ॥ ৬৮ ॥ গেয়ইতি | গেয়ে গীতে কোল্ু 
বাহ যুবরোর্কিনেতা শিক্ষকঃ1 সুশব্দহ প্রশ্শে । নু পৃদ্ছীয়াৎ বিতর্কে 
চেত্যমরঃ| গেয়ে কেন বিনীতৌ বামিতি পাঠে বাঁশিতি যুক্মদর্থপ্রাতি- 
পাঁদকমব্যয়মূ দ্রফ্টবামূ । তথাচায়মর্থ£, কেন প্ৃংসা। বাহ যুবাঁং গেয়ে 
বিষয়ে বিনীতো। শিক্ষিতো | কর্মণি নিষ্ঠাপ্রতায়ঃ | ইয়ৰও কস্য কবে; 
ক্লতিরিতি রাঁজ্ৰা। স্বযহ পৃন্টেগ তেই কুশলাবে| বাঁল্মীকিমশৎসতামুক্ত- 
বন্তে বিনেতারহ কবিঞ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ অথেতি | অথ সাঁবরজে। রাম; 

প্রাচেতমং বাল্মীকিমুপেরিবান প্রাপ্ত ঃসন্ দেহমাত্মন উরীকরুত্য আত্বানং 
স্থাপরিত্বেত্যর্থঃ, রাজ্যমট্য় প্রাঁটেতসীয় ম্যবেদয়ৎু সমর্পিতবান 0৭০ 

সইতি | ককণ। প্রয়োজনমস্য কাঁকনিকো। দয়।লুঃ | প্রয়ৌজনমিতি 

ঠঞ | সাদ্দয়ালুঃ কাকণিকইত্যমরঃ | স কবিঃ রাঁমীয় তো উমথিলেবে 
তদাত্মজ$ বামসুতে। আধ্যার সীতায়াঃ সম্পরি গ্রহং স্বীকারৎ বত্রে 

যযাঁচে ॥ ৭১ ॥ তাঁতেতি। হে তাঁত তে স্ববা নোউল্মীকম অক্োঃ 

নমীপহ সমীক্ষম | অব্যয়ীভাঁবে শরৎ্প্রভৃতিভ্য ইতি জমাসান্তর্ঘ। 

জাঁতবেদনি বহ্েখ শুদ্ধা নান্মাক্ষবিশ্বীসইত্যর্থঃ | কিন্তু রঙ্ষসো রাঁব" 
ণপ্য দেংরাত্বাঁদত্রত্যাঃ প্রজা ন আন্দখুঃ ন বিশশ্বনুহ ॥ ৭২ ॥ তাইতি। 
মৈথিলী স্বচারিত্রমুদ্দিশ্ট তাঁঃ এরজাঃ প্রত্যায়য়তু বিশ্বানয়তু, 

বিশ্বানস্য বুদ্ধিরূপত্বাৎ থে গমিরবৌধনইতি ইণে। গম্যাদেশো 

মাস্তি। ততোিনন্তরৎ পুভ্রবতীমেনাৎ সীতাঁং তবদাজ্ঞয়। প্রাতিগৎ সো 
ক্বীকরিষ্যে |৭৩॥ ইভীতি | রাজ, ইতি এতিশ্রুতে সতি ছি 

ন্ট 



১৫ অর্থঃ] সঞ্জীবনী দীকা। ২৩৫ 
আশ্রমাৎ জাঁনকীৎ শি্ষিঃ প্রয়েউজ্যঃ; স্বলিদ্ধিং স্বার্বসিদ্ধিং নিয় 
টমস্তপৌভিরিব, আনয়ামাদ ॥ ৭9 ॥ অনোদ্বারিতি | অথ কা হহস্থ্যো 
রানঃ আংন)ছ্যরন[ মন্হনি প্রন্ততপ্রতিপন্তয়ে প্রকৃতঙগার্যানুসন্ধানায় 
পুরৌকসঃ পৌরান সন্নিশাত্য মেনয়িত্ব। কবিহ বাল্মাকিমু আহ্ৰীয়- 
য়ামাস আকারয়ামাঁস ॥ ৭ ॥ স্বরেতি | অথ স্বর উদাত্তদিঃ সহন্সীরং 

শুদ্ধিঃ তদ্বত। খচ| সাবিত্র্া! উদর্চিষহ স্র্যমিব, পুত্রাভ্যামুপলক্ষিতয়। 
সীতর। করণেন উদর্টিযং রাম অসে মুনিকপস্থিভ উপতাঙ্থে ॥ ৭৪। 
কীষাঁয়েতি | কষাঁয়েণ রক্তৎ কাষাযম | তেন রক্ত রাগাদিতাণ। তেন 
পরিবাঁতেন সংবতেন স্বপদার্পিত চম্মুবা শান্তেন পসন্নেন বপুতৈৰ সা 
সীত। শুদ্ধ! সাহীতান্বমীয়ত অনলুনিতা ॥৭৭॥ জনাইভি | তস/? শীতায়াঃ 
কর্মনঃ আলোকপথান্দর্শনমার্গাৎ এতিসহহ্গতগক্ষুষঃ নিবিতদৃষ্টয়ঃ সর্ব 
জনা ঃ ফলিতাঁঃ শালয় ইব অবায্ম,খা অবনতম্বখীস্তস্ত,ঃ 1৭৮ তামিতি | 
আস্ছিতবিন্টরোউধি-তাসনে! মুশিঃ হে বসে ভর্তদূর্ণিটিবিষবে সমক্ষহ 
স্বরন্তে স্বচরিতে বিষরে লোকহ শিঃসহশয়ং কুর্বিতি তাং সীতাঁমশাঁহু 
শার্তিল্ম ॥৭৯॥ অথেতি । অথ বাল্মীকিশিষ্যেণ আবর্ভ্জিতহ দত্তহ 
পুণ্যং পরঃ আচম্য সীত। সভা সরস্মতীহ বাঁচম উদীরযাম।স উচ্চোর- 
রামাস ॥ ৮০ ॥ বাগ্মনইতি | বাগ্নঃকর্মভিঃ পতেট বিষয়ে মে বাভিচার 
স্থালিতহ নষথ। নান্তি যদি তথ! ভর্তি বিশ্ব বিভপ্তর্ধতি বিশ্বস্তরঃ 
ভুমিঃ | সংজ্ভাবাৎ ভতইত্যাদিনা পচ গরতাযঃ, 'অক্র্িষদিতা।দিন। 
মুমাগমঃ | হে শিশ্বৃন্তরে দেবি মামন্তদ্ধাতুহ গণর্ধ বাসরিতুমর্ভসি ॥ ৮১ ॥ 
এবমিতি | সাধ পতিতব্রতষ। তয়। সীতয়। এবমুক্তে মতি সষ্ঘে। ভবাস্ত,- 
বোরন্ধণ শাভহদহ টৈচাডং ্যোতিরিব প্রভামঞুলমুদ্াযেখ ॥ ৮২ ॥ 
তত্রেতি| তত্র প্রভামণ্ডলে নাগদণোহক্ষিপ্তে সিংহাসনে নিষেছুষী 
আমীনা সঘুক্রশন1 সমুদ্রদেখল। সাক্ষাৎ বস্থনি ধারয়তীতি বসুন্ধর! 
ভূমিঃ| খচি হু্ব ইতি ভুন্বঃ| প্রাছ্ুর।সীৎ, ॥ ৮৩ ॥ সেতি | সা বসু 
দ্ধর। ভর্তরি প্রণিহিতে ফণা দত্তনৃষ্টিং লীতাম অস্কমারোপা তন্যিন 
ভততরি মাঁমেতি ব্যাহরতি বদত্যেব ব্য।হরন্তমনদৃতোতার্থঃ | মী চাশা- 
দরে ইতি সগুমী | পাঁতাঁলমভ/গাঁণ ॥ ৮৪ ॥ ধরায়ামিতি। সীতাপ্র- 
তর্পণমিস্ছতীতি থোকা পন্ধিন£ আতিধনুষঃ তন্য রাঁমস্য ধরায়াৎ 
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বিষয়ে সংরত্তৎ বিধিবলপেক্সী উদবশক্তিদরশর্শ গুকর্রহ্মা শময়া মাম 

অবশ্যম্ভাবী বিধিরিতি ভাব ॥ ৮৫ ॥ খযীনিতি | রামে| যজ্ঞান্তে পুব- 
স্কতাহু পুজিতান্ু খষীন্ন সুহ্গদশ্চ বিল্জ্য সীতীগতহ স্বেছৎ তদপ- 

তায়েঃ কুশলবয়োর্নিদধে ॥ ৮৮ ॥ যুধাজিতইতি | কি ভূতপ্রজঃ সঃ 
রামে। যুধাাজিতঃ ভরতমাতুলম্য সন্দেশীৎ সিগ্গুনীমকৎ দেশহ দত্ত প্রত 

বয় দ্টপশবর্ধ্যয় রামেণেতি শেষঃ ভরতায় দদে ॥৮৭॥ ভরতইতি। 

তত্র সিন্ধুদেশে ভরতো। ঘুধি গন্বর্ধান্িঞ্ভিত্য কেবলমেকমীতেওগ্যহ বীণ্।হ 

গ্লাহঘামাস আঁয়ুদৎ অমত্যাজয়ৎু | এ্রাহিতাঁজ্যোণ্যন্তয়োদি কর্মকডং 

নিতামিত্যন্পন্ধেরম ॥৮৮॥ স ইতি | স ভরতঃ অভিষেকাহে” তক্ষপু- 

কলে নাঁম পুভ্রে তদাখ্ায়োস্তক্ষপুক্ষলাখ্যয়ে।রিত্যর্থঃ পুক্ষলহ পুক্ধল।- 

বত্যাৎ তক্ষকং তক্ষশিলায়াশিতি রাজধান্যোর্মগর্যোরভিযিগা পুনঃ 

রামান্তিকমগাঁৎ ॥ ৮৯ ॥ অন্দদমিতি | লব্ঘমণোৌকইপি রঘুনথিস্য রামসা 

শ।সনীৎ অঙ্গদং চজ্দরকেতুথ তদাখ্যেণ আত্মসস্তবেধ পুজ্রো কার1পথে। 

নম দেশঃ তস্যেশ্বরে চক্রে ॥ ৯০ ॥ ইতীতি | ইত্যারোপিতপুভ্রান্তে 

জনেশ্ববঃ রামাদয়ে। ভন্তুলোকপ্রপন্নানাঁহ ক্রমীৎ্ নিবাপীন্ শ্দ্ধীদীন্ 

বিদধুম্চক্রুত ॥ ৯১ ॥ উপেত্যেতি | অথ কালোন্তকে। মুনিবেষঃ মন 

উপেতা রাঘবহং প্রেবাঁচ কিদমিতা হু রহস্যেকান্তে সংবদিনে সন্ত 

বিণেধ আবাহ ষঃ পশ্যে হ রহসাভঙ্গহ কুর্ধযাদিত্যর্থঃ তৎ তাজেরিতি॥৯১। 

তথেতি | দস কাঁলভ্তথেতি প্রতিপন্ন।য় নুপায় রামায় বির্ভাত্! প্রকাশ 

তনিজনূপঃ সন পরমেষ্টনঃ ব্রঙ্গণঃ শাসন দিবমপ্যাস্বেতি আঁচে 

॥৯৩।॥ বিদ্বানিতি | দ্বাস্ছে। দ্বারি নিযুক্তো। লক্ষমণো বিদ্বানপি পূর্ব 

শ্লেকক্তহ জাঁনন্নপি রামসন্দশনার্থিনে। ছুর্ধাসসো মুনেঃ শাঁপাভাতঃ 

সশ তয়োঃ কালরময়োঃ সময়হ অংবাদম অভিনৎ বিভেদ ॥ ১৯। 

সইতি | মে।গবিছ্ভেগমার্গবেদী স লক্ষমণঃ সরধূতীরৎ গত্বী দেহত্যাগেন 

পুর্বজন্মনে। ভ্রাতুঃ প্রতিজ্ঞাদবিতথ।ৎ সত্যাৎ চকাঁর ॥৯৫॥ তন্মিন্সিতি ! 

চতুর্থে। ভাগন্চতুরীগঃ | সহশ্যাশন্দস্থ্য বৃত্তিবিষরে পুরণীর্থত্বৎ শতাং 

যাব ।আত্ম চতুর্তাগে তন্মিন লক্গমণে প্রাক নাঁকনধিতন্তষি পূর্বাহ স্যগং 

জণা,ষি সতি রাঘবে। রামঃ ভুবি ত্রিপাঁৎ ধর্মাইব শিথিল তস্থো | 

পাদবিকলে। হিশিথিলহ তিষ্ঠতীতি ভাঁবঃ | ত্রেতায়।ৎ ধর্মর্ত্িপীদি" 



১৫ সর্গঃ ] সঞ্জীবনী'টীকা | ২৩৭ 
ত্যাচ্ছঃ | পাঁদশ্চতুর্থাংশঃ অজ্বি,শ্চ ধন্যতে | পদ রশ্ম।ড্যি, তৃষ্যাৎশ। 

ইত্যমর£ | ত্রয়ঃ পাদা যস্যাসেখ ত্রিপাৎ ংখ্যাজ পর্বে ।তাকীরলেপঃ 
অমাসাজঃ ॥ ৯৬ ॥ সইতি। উদগিতি | যুগ্তাম | স্থিরদীঃ স রাম? 
রিপবএব নাগঃ গিজাস্তেযামঙ্ক,শৎ নিবাঁরকহ কুশ কুশ|বত্যাহ পুষ্যাহ 
নিবেশ্ঠ স্থাপয়িত্বা, স্ুুটক্তিঃ সমীঢীনবচউনৈঃ সতাঁং জনে তা আশ্রুলবা 

অশ্রুলেশী যেন তং লবং লবাখ্যং পুক্রম্ | লবো লেশে বিলাঁসে চ 
ছেদনে র।মনন্দনে ইতি বিশ্বঃ। শরাঁবত্যাৎ পুর্ধযায | শর।দীনাঞ্চেতি 
শরকুশয়োও দীর্ঘঃ | লিবেশ্য, সানুজোউগ্রিপুর"সরঃ মন পতোখ ভর্তীরি 

বাসলাত অন্গুরাগাৎ গৃহান বজ্জয়িত্ব। গৃহবর্জন্ব | দ্বিতীরায়াঞ্চেতি 
ণমুল্ | অয়ৎ কচিদপরীপ্নায়ামপি ইষ।তে, অন্ুদাত্তৎ পদমেক্বর্মি- 
তোকাচঃ শেষতষ। ব্যাখ্যাতত্বীৎ | পরীপ্না তা | অম্োপ্যয! অন্বিতো- 
উম্থগতঃ উদকূ. প্রতন্থে ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥ জগৃহুরিতি | চিন্তজ্ঞ! হরিরাক্ষসাঃ 

কদম্বমুকুলস্থ,টলৈঃ প্রজাশ্রভিত অভিন্ষ্টা তস্য রাঁমস্য পদকীহ জগুহুঃ 
তেপ্ান্ুজথা,রিত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥ উপগ্িতেতি | উপস্থিত প্রীণ্তৎ বিম।নহ 
যস্য তেন ভক্তানুকম্পত ইতি ভক্তানুকম্পিন। তেন রামেণ অনুযাঁয়িনাং 
সরমূত্ত্িদিবনিঃতেণিও ক্র্গাপিরোহণী চক্রে | নিঃজেণিস্বপিরোহণীতা- 
মর? ॥১০০॥ যার্দিতি | যষ্ভম্মাসুত্র সরযাঁৎ মজ্জতাঁং সংমর্দো গৌপ্র- 
তরে! গোৌপ্রতরণহ ততঙ্কশ্পো৯ভূৎ, অতম্তদাখায। গোপ্রতরখায়! 

পাবনহ শোঁধকহ তীর্থ ভুরি পপ্রথে ॥১০১॥ সইতি। বিভুঃ প্রভৃঃ 
সরাঁমঃ বিবুৰ(নাসহশেধু হু শীকাঁদিষু প্রতিপন্াত্মমূত্তিষু সৎলগু ত্রিদশী- 
ভূত! দেবছূবনহ গতা যে পৌরাস্তেয।ৎ হৃতনসুরাপাহ সর্গীন্তরমকণ্পয়ছ, 
॥১০২ ॥ নির্বত্যেতি 1 বিদকোনো। বিষ এবহ জুরাণাঁৎ দশমুখশির- 
শ্ছেদকার্ধ্যৎ নির্বত্তা নিম্পাছ্য, লঙ্কানীথৎ বিভাঁষণৎ পবনতনয়হ হুনু- 
মন্তং চোঁভগহ কীর্তিস্তভ্তদ্রমিব দক্ষিণে গিরেখ চিত্রকুটে চ উত্তরে গিরেখ 
হিমবতি চ স্থাঁপয়িত্বা, সর্ধলোকপ্রতিষ্ঠাৎ সর্জালোকাএয়ভূতাহ স্বতন্নুৎ 
ক্সমৃত্তিমবিশহ ॥ ১০৩ ॥ ইতি ভ্রীমহ্োপাপ্যায়কোলাচলমল্লিনধথশ্যরি- 
বিরচিতাঁয়াৎ রদ্ধুবংশব্যাঁধাযাহ সঞ্জীবনীসমাখ্যায়াহ পঞ্চদশ? সর্গ2 ॥ 



যোড়শঃ সর্থঃ। 

বন্দারকা যসয ভবস্তি ভূষ্ছণীঃ মন্দ।কিনী যস্থাকরন্দবিন্ফ্বঃ | 

তবারবিন্দ্* পদারবিন্দং বন্দে চতুর্বর্গচতুষ্পদৎ ত€ ॥ 

অথেতি | অথ র।মনির্বাণানস্তরম ইতরে লবাদয়ঃ সপ্ত রখুগরবীরা: 
পু'রঃ পুর্বহ জন্ম যস্য তদ্য ভাবস্তপ্তা তয়। গুটৈ প্চ জ্যেষ্ঠং কুশৎ রত্ববিশে- 
ষভাজ তচ্ছে,ষ্ঠবন্তভাগিনহ চত্রু,ঃ | তদ্ক্তং জাতো! জাতে যড্ুত্রুষ্টং 
তত্রত্বমভিধীয়তে ইতি | তথাহি। সুত্রাতণাঁৎ ভাবঃ সৌভ্রাত্রয। 
হায়নান্ডেত্যাদিন। ঘুবাদিত্বীদণ প্রতায়ঃ। এযাঁং কুশলবাদীনঁং কুলান্- 
সারি বংশান্ুগতৎ হি ॥১॥ তইতি। সেতুর্জলবন্ধ, বাতা! কযিগোর- 
ক্ষণাঁদিঃ| বাত্তা কষ্যাছ্র দন্তয়োরিতি বিশ্বঃ | গজবন্ধ আকরেভ্যে। গজ- 
এ্রহণম্থ, জং মুখ্য প্রধান যেষাহ তৈঃ অবইন্ধ্যঃ সফটলঃ কর্মাভিরত্যু 
চ্ছি,তাঃঅতিলমর্থা অপীত্যর্থঃ তে কুশীদবঃ প্রবিভজ্যন্তইতি প্রবিভাগাঃ 
অন্যোন্যদেশপ্রবিভাগানাৎ ষা সীমা তায, বেলাৎ জমুক্্ী ইব, ম ব/তীয়ুঃ 
নাতিচক্রমুঃ | অত্র কামন্দকঃ| কৃযির্বণিক্ পথো। ছুর্গৎ সেতুঃকুগ্রীরব- 
ন্ধনমূ | খন্যাকরধনীদাঁনং শুনানী নিবেশনম | অক্টবমিমহ সাধুঃ 
স্বয়ং বৃদ্ধোউপি বর্ঘায়েদিতি ॥ ২ ॥ ঢতুভু জো বিষ্ঞস্তস্যাংশীঃ রাঁমীদয়ঃ 
তে প্রভবাঃ কারণানি যস/ স তথোক্তঃ, দানহ ত্যাগো মদশ্চ | দীন 
গজনদে ত্যাগে ইতি বিশ্বাঃ প্ররত্ির্বযাপারও প্রবাহণ্চ দানপ্ররত্তেরনুপা- 
রতানাহ তেষাং কুশ নবাদীনাহৎ স বংশ, সামযোৌনিঃ সামবেদপ্রভবো 

দানপ্রবুচগস্গুপ।রতানাহ জুরদ্বিপানাঁং দিগ্গজানাহ ৰংশইব), অফটধা 
ভিন্নঃ বিপ্রসপাঁর বিস্ত,তোউভূ | সামযোনিরিত্াত্র পাঁলকাব্যঃ | ক্ু্য্য- 
জ্যাগুকপালে দ্বে পমানীয় প্রজাঁপত্তিঃ | হুত্তাভ্যাৎ পরিগুহাথ সপ্ত 

সামান্য গায়ত | গায়তো। ত্র বণপ্তল্মীৎ। সমুৎ্পেতুর্ম তঙ্দজ! ইতি ॥ ৩॥ 

অথেতি | অথ, অদ্ধং রাত্রেঃ অদ্ধরীত্রঃ | অর্গৎ নপুংলকমিত্যেকদেশ 

সমাঁসঃ, অহুঃসর্বিকদেশসহখ্যাঁতপুণাণচ্চ রাত্রেরিতি সমাসাক্তোউচ প্রত্যয় 
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রাত্র্স্থাহাঁঃ পুংনি ইতি নিয়মীৎ পুহস্তম। অর্দরাত্রে শিশীথে স্ভিমিত- 
প্রদীপে সুগডজনে শয্যাগৃহে প্রবুদ্ধে। নতু জুপ্তঃ কুশঃ প্রবাঁসস্থকলত্র- 
বেষাৎ ্রীবিতভর্ভকাবেষাঁম অদৃষ্ট। পূর্বমিত্যদৃন্টপুর্ববা তাঁম | সহ- 
হুপেতি সমীসঃ | বনিতামপশ্ঠাত্॥ ৪ ॥ সেতি। সাঁ বনিত সাখু- 
নাধারণপার্থিব দ্ধঃ সঙ্জনসাঁথারণ রাজ্যশ্রিয়ঃ পুকনুতভীসঃ ইত্জতেজসঃ 
পরেষাঁ শত্র,ণণং জেতুঃ বন্ধুমতস্তস্য কুশম্থ্য পুরস্তাঁৎ স্থিত্বা জরশব্দ পুর্ব্বং 
যথা তথ! অঞ্ীলিং ববন্ধা ॥ ৫ ॥ অখেতি | অথ সবিল্ময়ঃ পুর্ধাদ্ধেন 
এরীরপূর্বভাগেণ বিল্যষ্টতস্পঃ ত্যক্তশষ্যঃ দাঁশরথেন্তনুজঃ কুশঃ অন- 

'পাঁঢ়া্গলমু অন্ুদনীটিতবিষ্কস্তমপি | তদ্িস্কত্তোউর্গলং ন নেতামরঃ | 
মগারমৃ, আঁদর্শতলং ছায়ামিব প্রবিষ্টীঙ তাঁৎ বন্দিতাঁ প্রোবাচ অব- 
₹₹ | ৬ ॥ লব্ষেতি | ক! ত্বদিতি | সাঁবরণেউপি গেছে লব্গীন্তরা লব্ধ" 

কাশ। ত্বমিতি শেষঃ, যৌগ-প্রভাবশ্চ তেন লক্ষ্যতে, মৃণাঁলিনী ৈমহ 
হমরুতমুপরাগমূ উপদ্রবশিব অনির্ধতাঁনাত দুঃখিতাঁনাম কাঁরং বিভর্ষি 
% নহি যোৌগিনাৎ ছুঃখমন্ভীতি ভাবঃ | কিবও হে শুভে ত্বং কা কম্য ব1 
রি গ্রহঃ পত্ী, তে তব মদভ্যাঁগমে কাঁরণৎ বা কিমূ, বশিনাৎ জিতে- 

রাণী ঘৃণা মনঃ পরক্্রীধু বিষয়ে বিমুখ প্ররন্ভিঃ যন্থয তত্তথাঁ" 

হৃতৎ মত্বা আচক্ষ, ॥ ৭| ৮॥ তমিতি | সা বনিতা তহ কুশম়ু অব্রবীৎ 

সনবদ্যা অদোৌষ। যা] পৃঃ ব্বপদোন্তাখেন বিষ্পদেোনম্ম,খেন গুকণা 

₹ৎপিত্র। নীতপৌর।, হে রাঁজন নাহ জম্প্রাতি বীতনাঁথাম্ অনাথাঁহ 

তল্ত্যা; পুরে! মগর্ধাঁঃ অযোদ্যাঁয়।ত অধিদেবতাঁং জাঁনীছি ॥৯॥ বস্ধৌক- 
নাপামিতি | সাহহং সেখরজ্যেন রাঁজন্বত্তঘ! হেতুন। বদ্ধোৎুসবয়। বিভূ ত্যা, 
বন্বেৌকসারা অলকাঁপুরী অলকাপুরী বস্ষেকসার। শ্যাদিতিকোষঃ | 
মথব1মানসোন্তরউশলশিখরবর্তিনী শক্রনগরী, বন্বেবকসার। শক্রম্ত্যেতি 

বি্ণ,পুরাণাৎ | তামভিভূর তিরক্কংত্য সমপগ্রশাক্তো ত্বয়ি ্্যবহশ্যে 
মতি ককণামবন্থ্বাহ দীন দশীহ প্রপন্না প্রাপ্তা ॥ ১০ ॥ বিশীণেতি | 

তপ্পানি অট্রালকাঁঃ | তণ্পহ শখ্যাউদারেদিত্যমরঃ| অট্রানি গৃহু- 
তেদাঃ | অস্টহ ভক্তে চ শুদ্ধে চ ্গেখমেউত্যর্থে গৃষ্থান্তরে ইতি বিশ্ব | 
বিশীর্ণনি তণ্পাঁনাম্ অট্রানীঞ্চ শতানি যস্য স তথোঁক্তঃ | অথবা 

বিশীর্ণকশ্পেতি পাঠঃ, অনা ক্ষমা | আাদউঃ ক্ষৌমমন্ক্রিরা- 
৮1 ৩ 



২৪০ রঘুবংশে | [ ১৬ সর্থঃ 

মিত্যমরঃ | ঈষদসমীগ্ুং বিশীর্ণনি বিশীর্ণকপ্পানি অক্রশতাঁনি যস্য ম 

তথোক্তঃ পর্ব্যস্তশীলঃ অন্তপ্রাকারঃ| প্রাকীরে। বরণঃ শীল ইত্যমরঃ। 

প্রভূণ! স্বামিনা বিনা এবস্ভতো। মে নিবেশো নিবেশমমূ অভতনিমগ্ন- 

্ুরধ্যম অস্তাত্রিলীনার্কযু উগ্রীনিলেন ভিন্নমেঘৎ দিনান্তং বিড়ম্বয়তি 

অন্ুকরেোতি ॥১১॥ নিশান্বিতি। নিশা ভান্দন্তি দীপ্তিমস্তি কলানি 

অব্যক্তমতুরাঁণি হুপুরীণি যাঁসাং তাসীমভিসারিকাণাম | কাঁন্তার্থিনী 

তুঁষাযাঁতি সঙ্কেতং সাঁভিসরিকেত্যমরঃ | যে! রাঁজপথঃ অঞ্চরত্য- 

নেনেতি সঞ্চরত স্খরসাধনমতু, | গোঁচরসঞ্চরেত্যাদিন! ঘপ্রত্যয়ান্ে 

নিপীভঃ | নদহসু মুখেষু যা উল্কাঁঃ তাভির্কিচিতাঁমিযাঁভিঃ অস্বিউ- 

মাসাঁভিঃ শিবাঁভিঃ ক্রোীভিঃ স বাহাতে গম্যতে ॥ ১২ ॥ আক্ফালি- 

তমিতি | যদভ্তঃ প্রমদাকরাট্গ্রঃ আম্ফীলিতং তাঁড়িতৎ সৎ জলক্রী- 

ডাস্মিতিশেষঃ মৃদক্দীনাৎ যে! ধীরধধনিঃ তমশ্বগচ্ছণ অন্বকরোঁৎ তথ 

দীর্লিকাঁণামস্তং ইদানীহ বন্যের্মহিতষঃ কর্তৃভিত শৃঈঙ্দর্িষাণৈরাহতং 

সহ ক্রোৌশতি নতু মৃদদ্দধনিমন্থকরোতীত্যর্থঃ ॥ ১৩॥  বৃক্ষেশয়াইতি| 

য্টিরেব নিবাঁসঃ স্থান যন্য ভদ্দাৎ বক্ষে শেরতে ইতি বৃক্ষেশয়াঃ। 

অধিকরণে শেতেরিত্যচপ্রত্যয়$, শয়বীসবাঁসিষকালা দিত্যলুক্ত সপ্তম্যাঃ! 

মৃদ্গশব্দীনীমপগমাদিতভাীবাও অলাঁস্তাঃ নৃত্যশূন্ণাঃ দবোউরপ্যবহিঃ। 

দবদাঁবেখ বনারণাবন্তী ইত্যমরঃ | তস্ঠোল্কাভিঃ স্কলিট্দিঃ হতেভা' 

শেষাঁনি বর্থানি যেষাহ তেক্ঞীড়মস্ুরাঃ বনবর্ছিণত্বৎ বনময়ুরত্বৎ প্রাপ্ত 

॥১৪॥ সোঁপানেতি। কিঞ্চ যেধু সোপানমার্গেযু রাঁমাঃ রমণাঃ সরা- 

গাঁ লাক্ষারসাদ্রণন চরণাঁন নিক্ষিগুবত্যঃ তেপ্ু মে মম মার্গেছু অদ 

সদ্যে। ছতন্যৎকুভির্মারিতমৃগৈর্কযটিগ্রেঃ অশ্রদিপ্ধৎ কধিরলিগ্তং গদ 

নিগীয়তে ॥১৫॥ চিত্রেতি | পদ্মবনমূ অবতীর্ণাঃ প্রবিষ্টীঃ তথ 

িখিত। ইতার্থ? করেখুভিঃ করিণীভিঃ চিত্রগতাভিরেব | করেধুনিভা! 

জী নেভে ইত্যমরঃ | দত্তমৃণীলভঙ্জনঃ চিত্রদ্বিপাঁঃ আলেখ্যমাতঙ্দীঃ নখ 

এবাহকুশাঁঃ তেষামীঘ(টিতঃ বিভিন্নকুস্তাঃ সন্তঃ সংরবধসিহহপ্রহ্থত 

কুপিতসিহহপ্রহারৎ বন্ত্তি ॥ ১৬৪ স্তস্তেদিতি। উৎক্রৌন্তবরণক্রম 

বিশীর্ণবর্ণবিন্যাসাঃ ভাম্চ ধৃনরাশ্চ যাম্তাসাঁং জ্তস্তেষু, যোঁষিৎপ্রতিযাত 

ননী স্ত্রী প্রতিকৃতীন1২ দাকমনীণাং ফনিভির্বিমুক্ত। নির্সৌকাঁঃ কর 
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এব পট্যঃ | সমেখ কঞ্চ কনির্ষোকীবিত্যমরঃ | অঙ্গাঁৎ সক্তত্বাৎ সদ 
ত্বরীয়াণি স্তনাদ্ছাঁদনবস্ত্রীণি ভবন্তি॥১৭॥ কালেতি। কালাস্তারেণ 
কাঁলভেদবশেন শ্যামনুধেষুমলিনচর্ণেষু ইতস্তাতো। ঢ়ৃতৃণণঙ্ক রেখু হুর্মোসু 
গৃহেযু নক্তং রাত্রে মুক্তগুণানাত শুদ্ধিরিব শুদ্ধিঃ স্বাচ্ছাৎ যেষাঁং 
তাঁদৃশ। অপি ততঃ পুর্ব যে মৃচ্ছন্তি ল্য তএব চত্জপীদ1ঃ চক্ররশয়ং | 
পাদ! রশ্থ্যতস্তিতূর্বযাঁৎশ। ইত্যমর? | ন মূচ্ছন্তি ন প্রতিফলক্তীত্যর্থঃ 
॥১৮ ॥ আবজ্জ্্যেতি | কিঞ্ বিলাপিনীভিঃ সদয়ং শাখাঃ লতাবয়বাঁন্ 

আঁবঙ্জ্য আননয্য যাঁপাঁং লতানাৎ পুম্পীণ্পাত্বীনি গৃহীতাঁনি ভাঁঃ 

মদীয়। উদ্যাঁনলতাঃ বটন্যঃ পুনিটন্দঃ শেল্ছবিশেটষরিব বানতির: উভ- 
য়ৈরিত্যর্থঃ ক্রিশ্ঠান্তে পী ঢান্তে | ক্রিশ্রাতেহ কর্মাণি লট | ভেদাঃ কিরাঁত- 
বরপুলিন্দ। শ্লেচ্ছজাতয়ইততাগর* ॥ ১১ ॥ রাত্রাবিন্ডি | রাত্রাবনাবি- 

স্কতদীপভানঃ দীপপ্রভাশুনা। ইতার্থঃ দিবাপি দিবসেইপি কান্তামুখন 
তির কাঁন্তা! বিযুতা 'রহিতাঃ বিচ্ছিন্নে। নট্টে। ধূমপ্রসধরো যেষাঁৎ তে 

গবাঁক্ষাঃ কমিতন্তজ।লৈ, ল্তাতিস্তবিতানৈত্তিরক্ষিরন্তে ছাঁদন্তে ॥ ২০ ॥ 
বলিক্রিয়েতি | বলিং পুজো প্হারঃ স্য(দিতি শাশ্বতঃ | বলিক্রিয়া- 
বর্জভ্জিতানি উসকতানি যেষাৎ তানি আীনীয়ীনি আীতসাধনানি 
চুর্ণাদীনি | কৃত্যলাটো বছুলমিতি করণে অনীয় এ, প্রতায়ঃ | স্ীনীয় 
সঞ্সর্থমনাপু,বন্তি সরযুজলানি শুনানি তিক্তানি উপীজেষু বানীর 

গৃহীণি যেষাৎ তানি চ দৃষ্ট 1 দূয়ে পরিতপ্যে ॥ ২১ ॥ তদিতি | তত্ত- 
"্মাদিমাঁ বলতিং কুশীবতীহ নিল্গজা কুলরাঁজধাঁনীমু অযোপ্যাৎ মাম 
ভ্যুপৈতুমন্ঘনি | কথমিব তে গুকঃ পিতি রাঁমত তাহ প্রসিদ্ধাৎ কাঁরণ- 
বশান্মান্ুধীৎ তন্ুং মানুষ্মূর্তিৎ হিত্বা পরমাত্মমূর্তিৎ যথ। বিষ্ও, মূ্তি- 

মিব ॥২২॥ তথেতি | রঘুণাৎ প্রাগ্রহরঃ শ্রেন্ঠঃ কুশঃ তষ্থ্যাঃ পুরঃ 

প্রণয়ৎ ঘাচঞ1ৎ প্রতীতো হৃষ্টঃ সন তথেতি প্রত্যগ্রহীৎ, স্বীকতবান 
পুঃ পুরাধিদেবতাঁপি অভিব্যক্তমুখপ্রসাঁদা সতী ইঞ্টলাঁভদিতি ভাবঃ 
শরীরবন্ধেন শরীরযোঁগেন করণেন তিরোঁবভূব অন্তর্দধে | মানব 
রূপং বিহার টদবহ দ্ূপমগ্রহথীদিত্যর্থঃ ॥ ২৩।॥ তদিতি। নৃপতিঃ কুশ 
স্তদস্ভূতং রাত্রিরত্বান্তং প্াঙঃ সংসদ্দি সভীঁষাঁং দ্বিজেভ্যঃ শশংস+ তে 

দ্বিজশঃ শ্রুত্বী এনহ কুশং কুলরাজধান্য। সাক্ষ।ৎ স্যয়মেব পতিত্বে বিষয়ে' 
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রূতম অভ্যন্দন পতিত্বেন রুতোইলীত্যপুজয়ন্ আভীর্িরিতি শেষঃ। 

অত্র গীর্গ্যঃ, দৃক্ট। স্বপ্রৎ শৌভমৎ নৈব সুপ্যাৎ পম্চণদ্থঘটো যই স 

পাক বিধত্তে | শংসেদিক্টং তত্র সাঁধুর্দিজেভ্যঃ স্তেচাশীর্ভিঃ প্রীণ- 

যেনুর্নরেক্দ্রমূ | ইদমপি স্বপ্রতুল্যমিতি ॥ ২৪ ॥ কুশীবতীমিতি। 

স কুশঃ কুশীবতীহ শ্রোত্রিয়েু ছান্দসেযু অধীনাং শ্রোত্রিয়সাঁৎ | তদ- 

খীনবচনইতি সাঁতিপ্রত্যয়ঃ, শ্রোত্রিয়শ্ছন্দোউধীতে ইতি নিপাতঃ। 

শ্রোত্রিয়চ্ছান্দসেঃ সমে। ইত্যমরঃ 1 কৃত্ব। যাত্রান্ুকুলেংহনি অবরোধ: 

সান্তঃপুরঃ সন, বাজুরত্ররুন্দিরিব, উসটন্যেরনুক্রতোউনুগতঃ সনু, 

অধোধ্যাভিমুখঃ প্রতস্থে ॥ ২৫ ॥ সেতি। কেতুমালা এব উপবনানি 

যন্য্য।£ সা রৃহুত্ির্নািগ গঁটিজঃ বিহারতিশটলঃ ক্রীড়ীৈটলঃ অনুগতের 

স্থিত রথা এব উদাঁরগৃহাঃ যম্যাঃ সা সা সেনা তস্থ্য কুশস্থ প্রয়াণে 

জন্গমরাঁজধানীব সঞ্চখারিণী নগরীবভিৰৎ, বভূব ॥২৬॥ তেনেতি | আত- 

পত্রমেবীলৎ মণডলহ বিশ্বং বন্য তেন তেন কুশেন পুর্বনিবীসভূমিহ 

অযোধ্যা প্রস্থীপিতঃ বলেধঘঃ আঁতিপত্রবদমলমগুলেনোঁ দিতেন শশিনা 

বেলাঁ নীয়নাঁনঃ প্রাঁপ্যমাণঃ উদকমস্তাস্তীত্যুদন্বান্ উদধিরিব বতৌ। 

উদন্বানুদধেধ চেতি নিপাতনাৎসাঁধুঃ ॥২৭॥ তশ্যেতি | প্রয়ীতস্য তম 

কুশস্ত্য বর্ধথিনীনাঁৎ সেনাঁনাৎ কত্রিয় | কর্তৃকর্মণোঃ কৃতীতি কন্তরি 

যী | পীড়াৎ সৌদুমপর্ধ্যাগ্তবতীৰ অশক্তেব বসুন্ধরা রজশ্ছলেন্][দ্বিতীয়ং 

বিষ্ঞ, পদয় আকীশমধ্যাকরোহেবেতুযুৎপ্রেক্ষা ॥ ২৮ ॥ উষ্াচ্ছমীনেতি 

পশ্চাৎ কুশীবত্যাঃ সকাঁশীৎ গমনায় প্রয়াণায় তথা পুরোকিশ্রে নিবেশে 

নিমিত্তে নিবে্ট,ঞ্চেত্যর্থ: উদাচ্ছমানা উদ্যোগৎ কুর্বতী | সমুদা' 

গুভ্যোয়মোকউগ্রন্থ ইতাত্মনেপদমূ | পথি চ ব্রজন্তী নৃপস্থ্য কুশস্য মা 

সেন মত্র পশ্চাৎপুরো। মধ্যে বা দদৃশে তটত্রব সামগ্র্যমতিহ কশসতা' 

বুদ্ধিৎ চকার, অপরিমিতা তস্য সেনেতার্থঃ ॥ ২৯॥ তন্যোতি | নেতু" 

স্তস্য কৃশস্য দ্বিপানীৎ মদবাঁরিভিঃ সেকাঁৎ তুরজ্গমাণীৎ খুরাঁভিঘাঁতাছ 

যথাসংখ্যৎ পথি রেণুঃ রজঃ পঙ্কভাঁবং পঙ্কতাং প্রপেদে পঙ্কো্পি দে 

ত্বমিয়ায় ॥ ৩০॥ মার্গেতি | বৈদ্ধোযু বিন্ধযসন্বন্ধিধু কটকান্তরেযু নিও 

স্বাবকাঁশেধু! কটকোউ্ত্রী নিতম্বোউদ্েরিত্যমর: | মাট্গিষিণী মার্গাব- 

লোৌঁকিনী অতএব বুধ! বিভিন্ন মহাবিরাব1 দীর্ঘশব্দ পাঁ সেনা রেখে 
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নর্মদেব | রেক। তু নর্্বদ সোৌমোস্ভব মেখলকন্কেতামরঃ | গুহামুখানি 

বদ্ধপ্রতিশ্রুন্তি প্রতিধানবন্তি চকীর অকরোৎু ॥৩১॥ স ইতি । ধাতৃনাঁহ 

গৈরিকাদীনাঁৎ ভেদেশ আৰরণী যাননেমিঃ রথচক্রধারণ য্ত্য প্রাণে যে 

ধনয়ঃ ক্ষেড়হ্ষৌঁদয়ঃ তশ্শিআ্াণি তৃর্যযাণি যস্ত এবহবিধঃ স প্রভৃঃ কুশং 

পুলিটন্দৈঃ কিরাঁতৈঃ উপপাঁদিতানি সমর্পিতাঁনি উপযানাীনি পশ্যন্ 
বিদ্ধ্যৎ অলঙঘয়ৎ ॥ ৩২ ॥ তীর্থইতি | তদীয়ে টৈদ্ধো তীর্থে অবতীরে 
গজ। এব সেতুঃ তন্থ্য বন্ধীদ্ধেতোঁঃ প্রতীপগাৎ পশ্চিমবাহিনীহ গঙ্গীম 
উত্তরতে উস্তয কুশস্ত নভেখলউ্ঘনেন লোলপক্ষাঁঃ হৎসাঃ অযত্বেন বাল- 

ব্যজনীবভূবুঃ চামরীণাভূবন | অভূততভ্ভীবে চিচিঃ ॥৩৩॥ সইতি | স কুশং 

কপিলেন মুনিন1 রোবাভ্ডম্মীবশেষীকৃতা বিগ্রহাঁঃ দেহাঁঃ যেষা তেষাং 

পুর্বজাঁনাৎ বূদ্ধানাঁৎ জাঁগরাণাঁং জুরালয়স্য ন্বর্গস্য প্রাপ্তে নিমিত্ত 

নেখভিলুলিতভহ ক্ষুভিতং ত্রিআ্োতসঃ ইদৎ ত্রৈশ্বোতসং গাঙ্গমস্তে! 

ববন্দে ॥৩৪॥ ইতীতি টকশ্চিদহোভিঃ অধ্ননৌকউন্তে অবসাঁনে কুশঃ সরযু।ঃ 

কলহ সমাসাগ্ভ বিততাঁধরাঁণাহ বিস্তৃতমখানাহ রখুণাৎ বেদি: এ্রতিষ্ঠ। 

আঁম্পদহৎ যেষাহ তাঁন যুপীন শতশোউপশ্থ্যৎ ॥ ৩৫ ॥ আধুয়েতি ! 

কুলরজধীন্যাঁঃ উপবনান্তবায়ুং কুনুমদ্রমাণাঁং শাখাঃ আধুয় ঈষৎ, ধুত্বা, 

ুরভির্দ গুশ্চেত্যর্থঃ, শীতান সরযৃতরঙ্গাৎশ্চ স্প.ফ্টরা, অনেন টশত্যো- 
ক্তিঠ, ক্রীন্তটসন্যৎ তং কুশৎ প্রভু [জ্জগাম ॥৩৬॥ অথেতি | অথ রিপুখু, 
মগ্রৎ শল্যৎ শঙ্ক,ঃ শরো বা যস্য সু | শলাহ শাস্কে শরে বহশে ইতি 
বিশ্ব: | পৌরাণাঁৎ সখা! পেধরসথঃ কুলস্য ধজঃ চিহ্ভূতঃ হলী স রাজা 
চলাশ্চলন্তো। বা ্বজাঁঃ তেযাহ তানি তাঁনি বলানি টৈসন্াানি ত্য" 

পুরঃ পুর্যাঃ উপশল্যে শ্রীমীন্তে । শ্রামীন্ত উপশল্যৎ স্যাদিত্যমরঃ | 

নিবেশয়ীমাঁস ॥ ৩৭ ॥॥ তামিতি | প্রভুগা লিয়ুক্তাঃ শিশ্পিনীহ তক্ষ1- 

দীনাঁহ অঙ্ঘণঃ অস্ত তসাধনত্বীৎ মিলিতোপকরণত্বাৎ, তাং তথাগতাঁৎ 

শৃন্যামিত্যর্থঃ পুরমযোধ্যাম্ব, মেঘাঃ অপাং বিসর্গা্জলসেকাৎ লিদাঘগ্র- 

পিতাঁৎ শ্রীক্মতপ্তামুৰমিব, নবীচক্রু,ও পরিপুরয়াক্রু ॥ ৩৮ ॥ তত 

ইতি | ততো রদ্বুপ্রবীরঃ কুশঃ এরতিমাঃ দেবতাঁপ্রতিরূতয়ঃ অর্চ্যা 

ইত্যর্থঃ পরাদ্ধ্য প্রতিমাগৃহায়াঃ প্রশস্তদেবতাযতনাঁয়াঃ পুর উপোষিতিঃ 
বাজ্বিধানবিদ্তিঃ প্রযোক্জ্যঃ পশৃপহাটিরঃ সহিতাঁৎ সপশৃপহারৎ 
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সপর্ধ্যাৎ নির্ধর্তরাঁমান কীরয়ামীস | অত্র গ্যন্তাৎ ণিছ পুনরিত্যন্ুসন্ধে- 
রম অন্যথ! ব্ুতেরকর্মকন্য করো ত্যর্থতে কাঁরয়ত্যর্থাভাঁব প্রসঙ্জীৎ ভবি- 

তব্যং রৃতেরণ্যন্তকত্র্ণ প্রয়োজ্যত্বেন তনির্দেশ৭ৎ এয়োগীত্তরত্থাপেক্ষি- 
কত্বাৎু ॥ ৩৯ ॥ তত্যছিতি | জ কুশঃ তন্যাঃ পুরঃ সন্বন্ধি রাজোপপদং 

রাজশব্দপূর্বৎ নিশীন্তৎ রীজতবনমিত্যর্থত | নিশীন্তং ভবনোষসোরিতি 
বিশ্বঃ। কামী কান্তাহৃদয়ঘমিব প্রবিশ্ঠয অটন্যর্নিশাটন্তরন্ুজীবিলোকম্ 
অমীত্যাদিকৎ যথা প্রধান মীন্যান্ুসারেণ যথার্থৎ যথোচিতং তত্তদ- 
চিতগৃতরিত্যর্থঃ সর্ভাঁবয়ামাস ॥ ৪০ ॥ সেতি | বিপপিস্থানি পণাণি 

ক্রয়বিক্রয়ার্থবষটুনি যস্যাঁঃ সা| বিপণিই পণ্যবীথিকেত্যমরঃ | আপুঃ 
অযোধ্যা! মন্দুরীসৎশ্রয়িভিঃ অশ্বশীলাসংশ্রয়শীলৈঃ | বাঁজিশীল| তু 
মন্দুরেত্যমরঃ | জিদৃক্ষীত্যাদিন। ইনি প্রত্যয়ঃ | তুরটন্গরটশ্বঃ শালা 
গৃহেধু যে বিধিনা স্থাপিতাঁঃ স্তন্তাঃ তান গতৈঃ প্রাটপ্তঃ নাটৈম্চ, 

সর্বাঙ্গেযু নদ্বানে আভরণানি যন্যাঁঃ সা নারীব, আঁবভাঁসে ॥ 8১। 
বসন্নিতি | স মৈথিলেয়ঃ কুশঃ পুরাণশোভাহ পুর্বশোভাম অধিরোপি- 
তায় তস্যাৎ রঘূণীহ বসতেঙ অযোধ্যায়াৎ বপন দিবে। ভর্দে দেবেজ্ঞায় 
তথ অলকেশ্বরাঁয় কুবেরায়াঁপি ন স্প.হয়ান্বভৃব তাঁবপি ন গণয়াঁমীসে- 

ত্যর্থঃ| ম্প্হেরীপ্নিতইতি অশ্প্রদান্বীচ্চতুর্থী | এতেনাঘোধ্যায়। 
অন্যনগরাতিশক্বিত্বৎ গম্যতে ॥ ৪২ ॥ কুশশ্থা কুমুদ্ধতীসঙ্গমহ প্রস্ততি | 

অথেতি। অথ অন্য কুশস্য রটত্ুযুক্তীমণিভিগ্রাথিতানি উত্তরীরাণি 
যন্মিৎজ্ঞম একান্তমত্যন্তৎ পাণ্ডে স্তনয়োলম্িনো হারাঃ যন্মিংস্তৎ নিঃ- 
শ্বীসহার্ধ্যাণি অতিস্র্মনাঁণি অংশুকানি যত্র তয় এব শীতলপ্রীয়ং 
প্রিয়ায়। বেষং নেপথ্যম উপদেষ্টুমিব ঘর্মো গ্রীক্মঃ আজগাঁম ॥ ৪৩। 

অগস্ত্েতি। আগস্তযশ্চিহৃৎ যন্থ্য তন্মাদয়নীৎ মার্গীৎ দক্ষিণাঁষনীৎ, 

ভাঁম্বতি সমীপং সন্িরত্তে সতি উত্তর! দিক আনন্দশীতাঁৎ বাঁস্পরুর্িমিব 

টৈহমবতীং হিমবত্জন্বন্ধিনীৎ হিমআ.তিং হিমনিব্যন্দং সসর্্জ | আতর 

প্রোধিতত্রিয়াসমাগমসমাধির্মাতে ॥ ৪৪ ॥ প্রবদ্ধোতি | অতিশীত্রৎ 

প্রব্দ্ধতাপে। দিবস অত্যর্থমেব তম্বী কূশ ক্ষণদ! চ ইত্যেতাঁবুতো, 
বিরোধক্তরিয়য়। প্রণয়কলহাদ্িনা বিরোধাচরণেন বিতিন্নে নানুশয়ে 

সান্ুতাপে জাঁখাপতী দল্পতী ইব, আঁস্তাৎ তয়োরপি তাপকার্শ্যসন্ত- 
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বাৎ তৎসদ্বশীবভূতামিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ দিনে দিনে ইতি | দিনে দিনে 
প্রতিদিন টশবলবস্তি অধস্তাৎ যাঁনি সেপীনানাহ পর্কাণি ভঙ্গ্য- 
স্তানি বিমুখ অত বৌদ্দগুপদ্মৎ গৃহদীর্ষিকাঁণীয অস্তঃ নারীনিতশ্বঃ 
এমণমন্ত নারীনিতন্বছয়বসৎ বভূব বিহারযৌগ্যমভূদিত্যর্থঃ| প্রমাণে 
দ্ধধনজিতি দ্ধয়নচপ্রত্যয়ঃ ॥৪৬॥ বনেঘিতি | বনেধু বিজক্তণেন বিকাঁজেন 
উদ্ধান্ধিযু উৎ্কটসেখরভেু | গন্ধোস্যত্যাঁদিন। সমাসান্ত ইকাঁরাঁদেশং) 
সায়ন্তনমল্লিকানাং কুটালেষু সশব্দং যথ(তথ। প্রত্যেকমে কৈকম্মিন্িক্ষি- 
গুপদে মকরন্দলো ভা িতার্থঃ ভ্রমরঃ এযাহ কুটলীনীং সহখ্যাঁৎ গণনাঁৎ 
চকারেব ॥8৭॥ স্বেদেতি | স্বেদানুবিদ্ধম্রহ হৃতনৎ নখক্ষতমঙ্ষো যস্থ্া 
তম্মি্থ কীমিনীন1২ কপোলে ভূয়িছহ অত্যর্থৎ সন্দকশিখৎ জংশ্লিষ্ট- 
কেসরমূ অতএব কর্ণাৎ চ্যতমপি শিরীষপুষ্পহ সহস1 ন পপাতি ॥ ৪৮ ॥ 

যক্ত্রেতি। খদ্ধিমন্তো ধনিকাঃ ধারাগুহেপ্ন যন্ত্রধারাগৃহেখু শিশির 
প্রবাটহঃ যন্ত্রর্ারিতসলিলপু্টরঃ পরীতান্ বাগান মলযোদ্তবস্য 
রমেন চন্দনোদকেন ধেণতান ক্ষ।(লিতা নন শিল (বিশেবাঁন মণিময়াসনখানি 
অধিশয্য তেখু শয়িত্ব। আ।তপহ শিল্যুঃ আতিপপরিহারিহ চক্রুই ॥ ৪৯ ॥ 
সানেতি | বশন্তস্য আত্মমহকারিণোউত্যযেনাতিক্রমেণ মন্দবীর্ষো- 
উতিছুর্বলঃ কামঃ মানাদ্ধশ্চ তে মুক্তাশ্চ ধুপপঞ্চারণরমিত্যর্থ তেষু 
অন্থধূপব (সহ ধূপবাসাঁনন্তরহ বিন্যন্তাঁঃ সায়ন্তনমল্িকাঃ যেযু তেঞু অঙ্গ- 

নানাৎ কেশেযু বল লেভে টৈকদ্দীপিত ইত্র্থঃ ॥ ৫০॥ আঁপিঞ্- 

রেতি | বদ্ধরজঃকণত্বাশ বাপগ্তরজঃকণত্বী আপিঞুরা উদার দ্রাঘীয়লী 

অঙ্জুনিগ্য ককুভবৃক্ষস্য | ইন্দ্র; ককুভাজ্জুনি ইত্যমরঃ| মঞ্রুরী, 
দেভং দগ্রধ্ধ।পি রোষ। গিরিশেন গিনিরস্তাস্য নিবাসত্বেন, গিরিশ 
স্তেন, লোমাদিত্বাৎ, শপ্রতারঃ | শিরোৌ শেতে ইতি বিগ্রছে তু 

শিরে। শেতেওউ্ইত্যস্য ছন্দপি বিধানাৎ, লোকে প্রয়োগালগুপপত্তি 
স্য(হ তম্মাঁৎ পুর্ধোক্তমেব বিগ্রহ্থবাক্যৎ ন্যায্যম | খণ্ডীক্কতা মনো 
তৰস্য জ্য। মেখবীবি, শুশুতে ॥ ৫১ ॥ মনোৌজ্ঞেতি | মনোঁজ্ঞগন্ধমিতি 
সর্ধত্র জন্বধ্যতে সহকারভদ্দৎ চুঁতপল্পরবখণ্ডুং প্ুরাঁণৎ বাঁসিতং শেরতে 

অনেনেতি শীখুঃ ইক্ষুরসপ্রকুতিকঃ সুরাবিশেষস্তম | শীঙেখধুক ইত্যু- 
শাদিন্মত্রেণ শীঙন্বপ্পে ইত্যন্া্ীতো ধুক্.প্রতায়ঃ | পটকরিক্ষুরটস- 



৩৪৬ রঘুবংশে। [ ১৬ অর্থঃ 

রজ্ত্রী শীখুঃ পকরসঃ শিব ইতি যাঁদবঃ | বং পাটলায়!ঃ পুম্পৎ পাট, 
লঞ্চ নম্বগ্ূতা সঙবউয়তা নিদীঘাঁবধিনা গ্রীক্মকীলেন | অবধিক্তৃবধাঁনে 
স্যাৎ সৌন্সি কালে বিলেইপি চেতি বিশ্বঃ | কাঁমিজনেখু বিষয়ে সর্কে 
দোঁধাঃ তাঁপাদয়ঃ প্রমৃষ্টাঃ পরিহ্ৃতাঃ ॥ ৫২ ॥ জনস্যেতি | তম্মিম 
সময়ে আ্রীক্মে বিগাঁঢ়ে কঠিনে সতি জনন্য দ্বেখ সবিশেষ সাঁতিশয়ং 

যথা তথ! কান্তে বভূবতুঃ, কে দ্বেখ। তাপপাপনোদে ক্ষমা! যোগ্য 
পাদয়োরড্বোঃ পাদানাহ রশ্মীনাঁঞ্চ সেব। বযেস্তে। উদয়ন্ছেখ অভ্যুদ- 
রস্থেখ স চ নুপতিঃ শশী চ॥৫৩। অথেতি। অথ উর্মি লোলাঃ সহৃষ্া: 
উন্মাদাঃ রাঁজহৎসাঁঃ যন্মি তন্মি | লোঁলশ্চলমতৃষ্চয়োরিত্যমরঃ | 

রোধোলতাপুষস্পাঁণীৎ বহে প্রীপকে | পচাদ্যচ | শ্রীক্ষেতু সুখে সুখকরে 

সরঘ) অন্তন্সি পয়সি তস্য বনিতাঁসখস্য বনিতাঁভিঃ সহেতার্থঃ বিহু 

মিচ্ছাঁবভূব ॥ ৫৪ ॥ সইতি | চক্রধরপ্রভাবঃ বিষ্ঞখতেজাঃ স কুশঃ 

ভীরভূমেধ বিহিতা। উপকার্ধ্য1 যস্যাস্তম আঁনীযো জখলমেযামন্তীতি 
আনায়িনে জাঁলিকাঃ | জালমানায়ইতি নিপাত | আনায়ঃ পুলি 

জালং স্যাদিত্যমরঃ | টতরপরুষ্টনক্রমপনীতগ্রীহাঁৎ তাং অরযূহ শ্রীম- 

হিন্োঃ সম্পৎপ্রভাবয়োঃ অনুরূপৎ যোগ্যৎ যথ। তথা বিগাহিতুং 
প্রচক্রমে | অত্র কামন্দকঃঃ পরিত।পিযু বাসরেধু পশ্যন তটলেখান্তিত- 

মাণ্ুসৈন্যচক্রম | সুবিশোধিতনক্রমীনজলৎ ব্যবগাঁহেত জলহ সুহৃৎ- 
সমেত ইতি ॥ ৫৫ ॥ সেতি | স! সরিৎ সরযুঃ তীরসো পাঁনপথেনাৰ 

তাঁরাঁৎ অবতরণাৎ অন্যোন্যং কেয়ুরবিঘর্টিনীভিঃ সরদ্ধান্দাদসওবর্ি 

ণীভিঃ সন্ূপুরস্থালনানি পদাঁনি যাঁপাং তাভিরক্গনাভিহ্েতুভিঃ উদ্ি- 
গ্লহুৎুসা ভীতহংল1 আদীহ «৫৬ ॥ পরস্পরেতি | নেধসংশ্রয়ঃ পর- 

স্পরমভ্যুক্ষণে সেচকে তৎপরাণাষ আসক্তানাৎ তাসাঁহ আ্রীগাহ যজ্জনে 
রাখৌ$ভিলাষস্তদ্দ্শী নৃপঃ পার গতীছ্রপা ত্বধালব্যজনবৎ গৃহীতচীমরাং 
কিরাঁতীহ চাঁমরগ্রাহিণীৎ বভাষে | কিরাতিভ্তথা, স্ত্রিয়াৎ চাঁমরবাঁ- 

হিন্যাঁ মৎ্ন্যজাত্যন্তরে দ্ধয়োরিতিকেশবঃ ॥ ৫৭ ॥ পশ্যেতি | গলিতা- 

্রাগৈর্মদীয়ৈ শতশেোউবরোতিধং বিগাহ্যমাঁনো বিলোড্যমীন এষঃ 
সরযুপ্রববহঃঃ জআীভ্রঃ সমেঘঃ সন্ধ্যেদয়ঃ সন্ধ্যাবির9্ভীবইব, অনেকহ 

নীমাবিধৎ বর্ণ রক্তপীতাদিকৎ পুষ্যতি পশ্য | বাক্যার্থঃ কর্মঃ ॥ ৫৮ | 



১৬ মর্গঃ ] সঞ্জীবনী 'টাকা। ২৪৭ 

বিলুগুমিতি। নেখলুলিতাতি নেক্ষুতিভাঁতিরস্ভিঃ অন্ত:পুরসুন্দরীণাঁং 

যদগ্লুনং কঞ্জলং বিলুপ্তং হৃতৎ তদপ্নীনং বিলোচনেতু নয়নেখু মদেন য? 

8৫৮ তাহ বরনতীতিত ঘটয়ন্তীভিং অন্তিঃ আসাৎ প্রতিযুক্তং 
প্রত্যর্পিতম | প্রতিনিধিদানমপি তহু-কার্ধ্যকারিত্বাৎ প্রত্যর্পণমেবেতি 

ভাঁবঃ ॥ ৫৯ ॥ এতাইতি | গু দুর্বহহ শ্রোণিপয়োধরহং যস্যা ত্বমইতি 

বিগ্রহঃ/ গুকশ্রোণিপয়োপরত্বাৎ আঁত্বানৎ শরীরমুদেোঢিমশরু,বতাঃ 

এতা! বাঁলাঃ গাঁট়াঙ্গতৈঃ পরিন্টাঁজটিদঃ বাভিঃ ক্রেশোত্তরহ দুঃখ প্রাঁয়হ 
[থ1 তথা রাঁগবশ1হ জক্রীভাঁভিনিবেশপাঁরতন্ত্ৰাঁৎ প্রবন্তে তরন্তি ॥ ৬০ ॥ 

অমীইতি | বাঁরিবিহাঁরিণীনাঁম আসা প্রভ্রংশিনে ভ্রষ্টীঃ লিম্বগায়াঃ 

ল্রোতসি পীরিপ্রবা শ্চঞ্চলাঃ| চঞ্চলৎ তরলতঞ্চব পারিপ্রৰপরিপ্রীবে 

ইত-মরঃ | আশী শিরীষ প্রসবাঁএব অবতহসাঃ কর্ণভূষাঁঃ শৈবখললোলানু 

্ললনীলীপ্রিয়ান জলনীলী তু ইঈশবাঁলমিত্যমরঃ | মীনানূ ছলয়স্তি 

প্রদুর্ভাবয়ন্তি, টশবলপ্রিয় বাশ শিরীষেধু শৈবাল ভ্রমীৎ, প্রাচূর্ভবস্তী- 

ভার্থঃ॥$১॥ আসানিতি। জলস্যান্ষীলনে তপরাণামাঁসক্তানাঁম্ আঁসাঁং 

জ্রীণাহ মুক্ত।ফলস্পঞ্ছিষু মৌক্তিকালুকীরিযু পয়ৌধরেষু স্তনেধু উৎ্স- 

পত্তি ক যে তেখু শীকরেধু শীকরাণাঁহ মবো শীর্ধ/মানে। গলনু 
ছাঁরং অভএব হিছুরঃ স্বয়ং হিতঘোংপি ন সংলফ তে | ছিদিভি- 

রন্ছিদেঃ কুরজিতি কুর্ঘ ওত্যয়ঃ। শীকরসংসর্গাৎ ছিন্নইতি ন 
হয় তইতি ভাব? ॥19২ ॥ আবন্তেতি | বিলংলিনীমাং বিলসনশীলা নাহ 

ীপামূ | বৌ কষলসকথখন্মস্তইতি ঘিন্ুণ, প্রতায়ঃ | রূপা বয়বানায়ু 
পমেয়ানাৎ যানি উপমাঁলানি লোকপ্রদিদ্ধানি ত।নি অদৃব্বত্তর্ণনি 

ন্তিকগত।নি জাতানি, কস ক্ষমুপমীনমিত,ত্রাছ* নতনাভিকণন্তে লিন 

শভিশোভারাহ আবর্ভশৌভ।| স্যাদাবর্তোবস্তপাঁ ভ্রমইতামরঃ| 

বাং ভঙ্গস্তরজত, স্তনানাৎ ছন্দ,চরাত চক্রবখকীঃ, উপমানমিতি সর্বত্র 

নপ্বধ্যতে ॥ ৮৩ ॥ ভীরেতি | উত্কলাটি কক্ষবটধ৫ প্রশিপ্ধাঃ মখুরাঃ 
'ককাঃ যেষাঁহ উতঃ তীর স্থলীয়ু স্থিত বর্থিভিঃ ময়রৈ রভিনন্দ্যমাঁনহ 

জ্তৎ শ্রাবাৎ গীতানুগছ্ গীতানুসারি আসাহ সত্রীণাং সন্বন্ধি বাঁধের 

মৃদল্ক্তম্ত্য বাছ্ভাং বাগ্যৰনিং শ্রোত্রেধু সহমৃচ্ছতি ব্যাপ্সোতি ॥ ৬৪ ॥ 

মদটেতি | সন্দটবস্ত্বেধু জলসেকীৎ সং হপ্লিক্টাহশুকেখু অবলানীং নিত- 
৪:০1 ৫ 



রি রুবং শে । | ১৬ সর্গ! 

ঘ্বেযু অধিকরণেখু ইন্দুপ্রকাঁশেন জোবৎক্সয়। অন্তরিতাঁনি আঁরুভাঁনি যানি 
উড্ভুনি নক্ষত্রীণি তত্তুল্যাঃ মুক্তাময়ত্বীদিতি ভাঁবঃ, অমী জলাপুরিত, 
ক্ুত্রমার্গঃ নিম্চল1 ইত্যর্থঃ রশনএব কলাপীঃ ভূষাঁঃ | কলাপো ভূষণে 

বরে ইত্যমরঃ | মেখনহ নিঃশব্দতামিত্যর্থঃ ভজন্তে ॥ ৫ ॥ এত ইতি | | 

দর্পাৎ সখীজনং প্রতি করৈঃকৎুপীড়িতা উৎ্সারিতাঃ বখরিধার; 

যাভিস্তাঃ স্বরমপি পুন স্ততৈব জখীভির্বদনেষু সিক্তাঃ এতা। স্তকণো। 

বক্রেতরাগ্রঃ জলসেকাদৃক্বটগ্রঃ অলটকঃ করটৈঃ চু্ণৈঃ কুস্ক,মাঁদিভি। 
অকণাঁন বাঁরিলবান উদ্কবিন্দ,ন বমন্তি বর্ষস্তি ॥ ৬৬ ॥ উদ্বন্ধেতি। 

উদ্বন্ধাঃ উদ্ত,ফ্টীঃ কেশাঃ যস্মিন্ সঃ চ্যুতপাত্রলেখঃ ক্ষতপত্ররচনঃ বিশ্ল 
যিণো। বিশ্রংদিনঃ মুক্তীফলপত্রবেষ্টীঠ মুক্তীমযতীড়ঙ্কাঁং যন্মিন্ সঃ এবং 
মস্তভোবিহখরাকুলিতোঠউপি প্রমদীমুখাঁনাঠৎ বেষে। নেপথ্যৎ মনোৌজ্ঞএব।| 

রম্যাণাং বিকতিরপি শ্রিয়ং তনোতীতি ভাঁবঃ ॥ড৭॥ সইতি। ম 

কুশঃ নেখ বির্িষ।নমিব, নেখবিমাঁনয় উপমিতসমাঁসঃ, তম্মাদবতীর্ধয বি- 
লৌলহাঁরঃ সনু তাঁভিঃ স্্রীভিঃ সহ, করেযুভিঃ সহ স্বন্ধীবলম্ী উদ্ধত 
পদ্মিনী উৎ্পীটিতনলিনী যন্য্য সতথোঁক্তঃ সন 1 নব্যুতশ্চৈতি কগর- 

ত্যয়ঃ| বন্যে। দ্বিপেন্দইব, অপ্ন, রেমে ॥ ৬৮ ॥ ততইতি | ততে 

জাঁজিষ্ণ ন। প্রকাশনশীলেন | ভূবগ্চেতি চকাঁরাদিষচ | নৃপেণ তনু 
গতীঁঃ সঙ্গতাঁঃ তা জ্্রিরঃ সাঁতিশয়হ যথা তথা বিরেজুঃ, প্রীগেৰ ই 

নীলযোগীৎ পুর্বমেব, কেবলা অপীত্য "ই, মুক্তা মণয়ে] নয়নীভিরাম? 

উম্মর,খমিক্্রনীলৎ প্রাপ্য কিমুত অিভিরামাঃ ইতি কিমু বন্তব্মিতাথ। 

॥ ৬৯ ॥ বর্ণেদটৈরিতি | "নং কুশম আঁয়তাক্ষ্যঃ কাঁথওনম্থ্য শৃদৈমূক্তাি 

তৈর্বর্ণোদটৈঃ কক মাদিবর্ণদ্রবাসহিতোঁদ কৈঃ প্রণয়, শ্রেহাৎ অদিধ 

তথাগতন্তথা স্থিতঃ বর্ণেধদকসিক্তইত্যর্থঃ স কুশঃ, অধাতুনিষাদে 

গৈরিকদ্রবাযুক্তঃ অদ্রিরাজইব, অতিতরাঁৎ বভাঁসে অতার্থৎ চকাদে 142 

তেনেতি | অবরোধ প্রমদাঁসখেন অন্তঃপুরনুন্দরীসহচরেণ তাহ সরিদ্বর 
সরযূ বিগাঁহমানেন তেন কুশেন আঁকীশগন্দায়াং রতিঃ ক্রীড়া বন্যা? 
অপ্দরোতির্বতিঃ আরতো মকত্বাঁনিজ্্রঃ অন্গযতলীলঃ অনুকৃতশ্রীর? 

দিতি শেষঃ ইন্দ্রমসুক্কতবানিত্যর্থ: | ৭১। যদ্দিতি | যদীভরণ রা. 
4 ৪ 

কুম্তযোনেরগন্ত্যাৎ অধিগম। প্রাপা কুশায় রটজোন সমং দিচ 8 
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রাজনমমূল্যমিত্যর্থঃ, সলিলে বিছর্তুঃ ক্রীড়িতুঃ অস্য কুশস্য ভ্ঞিত্রীভ- 

বণং জয়শীলমাভরণম অজ্ঞাঁতপ্তিৎ সৎ মমজ্জ বুবোড় ॥৭২॥ সখত্বেভি | 

অসেধ কুশঃ সদারং সন যথাকীমহ যথেচ্ছ আসা বিগীহা তীরে যা 

উপকার্ধা পূর্বোক্ত তাঁৎ গতমাত্রো গতএব অপোৌঢনেপথ্যবিধি: অক্ক- 

তপ্রসীধএব দিবেন বলয়েন শুন্য বাঁছৎ দদর্শ ॥৭৩॥ জয়েতি| 

যতঃ কারণাৎ তদা।ভরণহ জবশ্রিয়ঃ জঅংবননহ বশীকরণম্ | বশক্তিয়। 

সংবননমিত্যমর?| যন্মান্চ গুকণ। পিত্রা আমুক্তপূর্বহ পুর্বমীমুক্তং 

প্তমিত্যর্থঃ | সহ সুপেতি সমাসঃ | অতে। হেতোঃ অস্য(ভরণত্্য 

ভ্রংশ নীশহ ন মেহে লোৌভান্র, কুতঃ, হি যন্মাঁু ধীর বিদ্বান স কুশঃ 

তুল্যানি ফুস্পাণ্যাভরণনি চ যম্য সঃ, পুষ্পেষিব আভিরণেষু ধতেষু, 

নির্মাল্যবুদ্ধিং করোতীত।র৫থ% ॥ ৭৪ ॥ ততইতি | ততঃ নদ্যাহ শ্ীস্তি 

কৌশলেনেতি নদীক্ান্তান লুপীতি যোগবিভাগীৎ্ কপ্রত্যরঃ। 

নিনদ্ীভ্যাৎ আতেহ কেশলইতি যত্বম। সর্ধানীনাধিনো। জীলিকীন, 

তশ্য।ভরণ্ত বিচয়েউম্বেষণে নিমিত্তে আশু সমীজ্ঞাপয়ৎ আদিদেশ, 

তে আনায়িনত সরযূৎ বিগাহ্য বিলোড্া বন্ধ্যআমীঃ বিফলপ্রয়াসাঃ 

তথাপি তক্ধাতিৎ জ্ঞাত্ব। অলানমুখপ্রসাদীঃ সমশ্রীকমুখঃ অন্তঃ ভৎ 

কুশমূডুত ॥ ৭৫ ॥ কৃতইতি | হে দেব প্রমত্ঃ রুতঃ পয়নি মপ্রহ তে আভ- 

রণোন্তমহ নঢ লন্ধৎ কিন্দ্র তদভরণম অতৃর্থদবাসিনা কুমুদেন কুমুদা- 

খ্যেন নাগেন পন্নগেন লেখল্যাৎ লে ভীছুপশত্তহ গৃহীতৎ হুনমিতি 

বিতর্কে ॥ ৭৬ ॥ ততইতি | ততো পনুর্দ্ঃ কৌপবিলোহিতাক্ষঃ তরী 

বলবানু সঃ কুশঃ তীরগতঃ সন্ ধন্ুরাততভ্যষ্ অধিজ্যৎ কত্বা ভুজদ স্মা 

কুমুদম্য নাশ।ব গাকযআ্মত” গকত্মদ্দেবতাঁকম অস্ত্রং সমাদদে ॥৭৭॥ 

তন্যিনিতি | তিন্ন্ত্রে সহহিতমাত্ে সত্যে হুদঃ ক্ষোতীদ্ধেতোঃ 

সমাবিদ্ধাঃ সঙ্ঘটিতাজরঙ্জাঁএব হস্ত। যক্ত্য সঃ রোৌধাংসি নিম্ন পাতয়নূ, 

অবপাতে গজগ্রহণগর্তে মগ্ন পিতঃ । অবপাতন্ত হস্ত্যর্থে গত্তশ্ছন্ম- 

স্বণাদিনেতি যাদবঃ| বদ্যঃ করীব পকষৎ ঘোর ররাস দর্ধান ॥৭৮॥ 

ভম্মাপিতি । মখ্যমানধহৎুসঘুদ্রীদিব উদ্ব.ত্তনক্রীঁৎ ক্ষুভিভগ্রাহীৎ তম্মাৎ, 

ভুদা, লক্ষন্যা সাঁদ্ধং স্ুুররাজক্ত্যেন্ব্ত ধক্ষঃ পারিজাতইব, কন্যাঁহ 

পুরম্থ-ত্য ভুজজরাজঃ কুমুদঃ সহসোম্বমজ্জ ॥ ৭৯॥ বিভুষণেতি.| বিশা- 



২৫ রঘুবংশে | [ ১৬ সর্গ; 
স্পতি মন্গুজপতিঃ কুশ2 | দ্বো বিশেধ বৈশ্ঠামসুজাবিত্যমরঃ | বিভুষণং 
প্রত্যুপহরতি প্রত্যর্পঘতীতি বিভূষণগ্রতু/পহ্ারঃ | কর্মণ্যন | বি 

যণপ্রতুযুপহথারে। হস্তে। যস্ত তমূ উপশ্থিতহ প্রীপ্তহ কুমুদৎ বীক্ষ্য সৌপর্ণং 

গাকক্সতমন্ত্রং প্রতিসংজহার, তথাছছি সন্তঃ গ্রহ্থেযু নত্রেতু অনিবন্ধ- 

কষঃ অনিযতকোপা হ্থি॥ ৮০ ॥ টত্রলৌক্যেতি | অস্ত্রং বিদ্বান অস্ত্র 
বিদ্বীন | নলোক্যেত্যাদিনা ব্ীসমীসনিষেধং | দ্বিতীয়াশিতেত্াত্র 
গম্যাদীনামুপসংখ্যন'হ দ্বিতীয়েতি যোগবিভীগাদ্বা সমাসঃ| গাকড়া 

আমহিমাভিজ্ঞইত্যর্থঃ কুমুদঃ ভ্রয়েলোকাঃ ট্রিলোক্যম। চাতুর্ণাদি- 

ত্বাৎ স্বার্থে যযঞ এত,য়ঃ! টত্রলোক্যনণথে। রাঁমঃ প্রভবো! জন কে 
যন্ত্য তম অতএব প্রভাঁবাহ দ্বিষামূ অঙ্কশং নিবারকং মূদ্ধীতিষিক্তং 

রাজানং কুশহং মানোনতেন।পি মৃদ্ধ। অভিবন্দ্য প্রণম্য বভীষে ॥ ৮১। 

অবৈমীতি । ত্বীমৃ, ওদনীন্তরন্তণ্ুলইতিৰশ কাঁধ্যান্তরঃ কার্ধ্যার্ঘ:। 

্থানাতীয়ান্যতাদর্ঘ্যরন্ধ শন্তধ্যু চাম্তরমিতি শাশ্বতঃ | স চাষে মানু 
শ্চেতি তঙ্থ বিষ্কেঃ রবমস্থয সুতাখ্যংহ পুত্রসহজ্ঞাহ় অপরাঁৎ তন্ুৎ মৃর্থি 

মবনি, আত্ম। বৈ পুত্রবীম।সীতি শ্রুতেরি ত্যর্থঃ। স জানন্নহমূ আরা- 

ধনীয়স্থেপান্তস্ত তব খতেঃ প্রীতেঃ | খ প্রীতাবিতি ধাঁতোঃ স্তিরাং 

ক্তিম | বিঘাতহ কথৎনীম আচরেষমূ অসস্ভাবিতমিত্যর্থঃ ॥ ৮২। 

করেতি। করাভিবনীতেনোশ্খিত উদ্ধৎ গতঃ কন্দুকে। যস্যাঃ সা কনদু 

কার্থম ভর্ধং পশ্যান্তীত্যর্থঃ ইয়ৎ বালা অতিকুভূহলে নাত্যস্তুকৌতুকেন, 

অন্তরিক্ষাৎ জ্যোতির্নক্ষত্রমিব ) জ্যেতিউদ্যোতদৃষ্টিদিত্যমরঃ | হ্দাৎ 

গত, ত্াদীঘহ। উজিত্রীভরণমধলোক্য আদত্ত আগৃন্ধীৎ ॥ ৮৩. 

তদ্দিতি। ভদেতদাভরণমূ আজানুবিলঘ্িন] দীর্ঘেশ জ্যাথাতেন যা 

রেখা রেখাকারাঃ এ্ন্থয়ঃ কুয়া কিণং চিৎ তদেব লাঞ্চুনং যন্ত তেন 

ভূমেহ রক্ষাপার ঘেণ র"/ লেন। পরিঘে। যৌগভেদা স্যারের" 

ঘ[তর়োর্িত যরঃ | অংসলেন বন্গবতা তে ভূজেন পুনর্যোগহ সঙ্দাতিঃ 

উপৈতু। এইতার্বশেষর্ণৈ মাহ।তাগ্যশৌ ধ্যধুরন্ধরত্ববলবস্াদি গম্যতে 
॥ ৮১ ॥ ইনামিতি | কিঞও হে-পীর্ষিব তে পাদয়োঠ চির শুন্গবন 

পারিসদাযা | শুক্গষ! শ্রোতুমিচ্ছায়াৎ পরিচব্যাএদানয়োরিতিবিষঃ 
আত্মাপরাধম আত্তরণগ্রহুণরূপং সুদতীহ পাঁরজিহীর্যতীমিত্যর্থঃ। 

আশং 



১৬ সর্গঃ ] সঞ্লীবনী টীকা । ১৫১ 

সায়াং ভুতবচ্চেতি চকারাদ্বর্তমানার্েশত্ প্রত্যয়ঃ | আম্ছীনদেযার্ু- 
মিতাস্য্য বৈকম্পিকত্বান্ন,মতাঁবঃ | ইমাং মে যবীয়লীং কনিষ্ঠীং স্বসারং 
তণিনীৎ কুমুদ্ধতীমূ অনুমন্তং নার্থপীতি ন অর্থসন্য্েবেত্যর্থ: ॥ ৮% ॥ 
ইতীতি। ইতি পূর্বর্জোকোক্তমূচিবাহূ উক্তবানু | ব্রবঃ কলুঃ | উপ- 
হৃতাঁভরণঃ প্রত্যর্পিতাভরণঃ কুমুদঃ, হে কুমুদ ভবান্ শ্লাধ্যঃ স্বজনো। 
বন্ধুঃ ইত্যানৃতাবিতারম্ অন্ুবক্ত(রৎ ক্ষিতীশহ কুশং নমেতবন্ধু: যুক্তবন্ধুঃ 
সন্দ কণ্যাময়েন কন্যানূপেণ কুলযৌর্ভ,ষণেন বিধিবৎ সংযৌজয়ীমাস | 

ন কেবলহ তদীয়মেব কিন্ত স্বকীরমপি তুষণৎ তটম্ম দত্তবানিতি ধনিঃ। 
আম্ব প্রত্যয়ান্প্রয়োগধেব্যবধানহ প্রাগেব সমাহিতম ॥ ৮5 ॥ তক্যা- 
ইতি | মন্ুজপতিনা। কুশেন সাহচর্ধ্যাষ সহপর্্মাচরণায়েত্যর্থঃ মাঙ্গল্যা 
মঙ্গলে সাধু! উর্ণা | উর্ণা মেষ!দিলোন্মি স্তদিত্যমরঃ | অত্র লক্ষণয়। 
তন্নির্মিতৎ শ্ত্রমুচ্যতে | তয। বলয়িনি বলয়বতি তস্য ঃ কুমুদ্ধত্যাঃ হস্তে 

পাঁণো উদ্ছিখস্য উদর্িষণ পাঁবকল্য পুরোউশ্সে স্পটে গৃহীতে অতি, 
দিগস্তান্ ব্যশ্ববানে। ব্যাপ্প,বন্ দিব্যঃ তুষ্যধনিঃ উদচরছুণ্থিতঃ, তদনু 

আঁম্চর্ধ্য। অস্ত,তাঁঃ মেঘ গন্ষেনৌ দরগ্রমুৎকটং পুষ্প পুস্পাণি। জীত্য- 

ভিপ্রায়েটৈকবচনম | বরযুঃ | আঁশ্র্ষযশব্দক্ত্য রৌজ্রন্তগ্রমমী তিষু চতু- 
দশেত্যমরবচনাৎ ত্রিলিঙ্গত্বমু ॥ ৮৭ ॥ ইণ্থমিতি | ইত্থং নাগঃ কুমুদঃ 

ত্রয়ীণাঙ ভূবনীনীৎ সমবহধরত্ত্রিুবলম | তদ্দিতার্ষেতাদিনা। তৎ্পুকষঃ| 

অদন্তঃদ্দিগুত্বেক্পি পাত্রাদ্যন্তরনেকার্থে ছিগুলক্ষ্যান্ুসীরতইত্যমরঃ | 
তস্য গুকঃ রাঁমঃ তস্য ওরসহ ধর্মপত্বীজৎ পুত্রয় । ওরসো ধর্ম 

পৃত্বীজ ইতি যীজ্ঞবঙ্ক্যং | নৈথিলেয়ং কুশহ বন্ধুং লব্ধ, কুশো পি চ 
তক্ষকন্থয প্চমহ পুত্রৎ তহ কুমুদং বন্ধুৎ লব্ধ;1, এক স্তয়োরন/তরঃ কমুদ 

পিভৃবধেন রিপোর্বৈনতেযীৎ গকড়াৎ। গুকণ। ইৈষ্ণবাহশেন কশেন 
ত্যাজ্িতক্রের্ধযাদিতি ভাঁবঃ | শঙ্কা ভরমত্যজ্, অপরঃ কুশঃ শান্ত- 
ব্যালাং কুমুদাজ্ঞয়া বীতসর্পভরামবনিম্ন অতএব পৌঁরকান্তঃ পৌরপ্রিয়ঃ 
সন শশাঁস ॥ ৮৮ ॥ ইতি ভ্রীমহ্হোপাপ্যায়কোলাচলমল্লিনাথস্মরিবির 
িতয়ধৎ রঘুবংশব্য ব্যস সপ্জীরনীসমীধ্যংরৎ ষৌড়শঃ সর্গঃ | 



সগুদশঃ সর্গঃ | 
০৯. 

নমো রাঁমপদাস্্োজৎ রেণবে যত্র সন্তৃতম | 

কুর্বক্তি কুমুদপ্রীতিমরণ্যগৃহ্ছমেধিনঃ ॥ 

অতিথিমিতি | কুমুদ্বতী কীকুৎস্থাঁৎ কুশাঁৎ অতিথিৎ মাঁম পুর 
চেতনা বুদ্ধিঃ পণশ্চিমাঁদল্িমাৎ যামিন্যা রাত্রে ধমাঁৎ প্রহুরাঁৎ | দে 
যামপ্রহরেখ সমাবিত্যমরঃ | প্রসাদৎ উবশগ্ভমিব, প্রাপ| ত্রাঙ্গে 
সর্কেষাৎ বুদ্ধিবৈশগ্যৎ ভবতীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥১॥ সইতি। পিতৃমান | 
প্রশংসার্থে মতুপৃ ॥ সুশিক্ষিতইত্যর্থঃ | অন্ুপমন্থ্যতিঃ | জবিতুশ্চেদং 
বিশেষণয | সোইতিথিং পিতুঃ কুশব্ত্য মাতৃঃ কুমুদ্বত্যাশ্চ বহশম, 
সবিতা উত্তরদক্ষিণেধ উত্তো মার্গাবিব, অপুনাৎু পবিত্রীরুতবান্ ॥ ২। 
তমিতি | অর্ধান শব্দার্থান দানসংগ্রহাদিক্রিঘ়াপ্রয়েজনাঁনি চ বিদ- 
স্তীতার্থবিদঃ তেষাঁং বরঃ শ্রেন্ঠঃ পিতা কুশঃ তমতিথিম আদেখ প্রথমং 
কুলবিষ্ঠ। নাম আম্বীক্ষিকীত্রয়ীবার্তীদণ্ডনীতীনাম অর্থমতিধেষযূ অগ্রীহ- 
রও অবোধয়ৎ্) পশ্চণৎ পার্থিবকন্যাঁনাঁং পাণিম অগ্রাহিয়ৎ জ্বীকাঁরি- 
তবাঁম উদবাহয়দিত্যর্থঃ| গ্রহের্ণান্তস্ত সর্বত্র দ্বিকর্মকত্মত্তীত্যুক্তং প্রান 
॥৩। জাত্যইতি | জাতে ভবে! জাত্যঃ কুলীনঃ শুরঃ বশী কুশঃ অভি- 
জাতেন কুলীনেন | অভিজাত: কুলীনঃ স্য।দিত্যমরঃ | শের্য্যবত। বশিন? 
তেনাতিথিন! করণেন একমাত্বন্মম্ম একে! ন ভবতীত্যনেকক্তম্ অমনাত 

সর্বগুণসামগ্র্যাদাত়জমূ আত্বানএব রূপীন্তরমমহস্তেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ সইতি | 
স কুশঃ কুলোচিতৎ কুলাভ্যন্তমূ ইন্্রস্থ সাঁহীয়কৎ সহুকাঁরিতৃয় | যৌপ- 
ধাদিত্যাদিন! বুজ | উপেষিবান প্রাণ্তঃ সম্ সমরে নামতোইর্থতশ্চ 
হর্জয়ৎ দৈতাং জধানীবধীৎ, তেন টৈত্যেনাবধ্ধি হতশ্চ | জুডি চেভি 
হনো। বধাঁদেশঃ ॥৫॥ তমিতি | কুমুদস্য মাগরাঁজন্য স্বস! কুমুদ্বতী 
কুশপত্ৰী, কুমুদানন্দৎ শশাঙ্ক কেধমুদী জ্যোঁৎুস্সেব, তৎ কুশম় অন্বগা€। 

কশস্ত কুঃ পৃথী ত্যাঃ যুৎ শীতি সৈবানন্দে। যস্তেতি কুমুদীনন্দঃ পরা 



১৪ অর্শঃ ] সঞ্জীবনী টীকা। ২৫৩ 

মন্দেন স্বয়মীনন্দতীতার্থঃ ॥৬॥ তয়োরিতি | তয়ো কুশকমু দ্বত্যোর্মধো 

এক কৃশঃ দিবম্পতেরিন্ম্যয সিহহাসনদ্ধং হহাসটিনকদেশঃ তন্ভীগণ- 

সীৎু, দ্বিতীয়? বুমুদ্বত্যপি শচ্যাঃ ইক্াণ্যাঃ পারিজাতীংশস্য তাঁগিনী 

প্রাহিণী | সংপৃঁচেত্যাদিন। ভত্ের্ধিনুণ প্রতায়ঃ। সখী আসীহ। কম্কাদি- 

ত্বীদ্দিবম্পতিঃ সাঁধৃই ॥৭॥ তদিতি | সংগ্রীমহ যাঁষিনঠ সংগ্রামহ যাঁসযতঃ 

আঁবশ্যঙ্গীর্থে নিনিঃ, অকেন্নের্জবিষ্যদাপমর্ণায়োরিতি ষষ্ঠী নিষেধ: | 

তর্তত স্বামিনঃ কুশস্য পণ্চিমীমস্তিমীশীজ্ঞাং বিপর্ধারে পুত্রো- 

উভিষিক্তেবা ইতোবহরূপাঁহ ম্মরান্তো মন্ত্র দ্ধাঃ তদাত্বসম্তবমতিখিং 

রাজ্য সমীদখু র্নিদধুঃ ॥৮ ॥ তইতি | তে মন্ত্িণঃ তস্যাতিথে ঃ অভি- 

ষেকাঁয় শিল্পিভিঃ উদ্ধেদি উন্নতবেদিকৎ চতুংস্তস্ত প্রতিষ্ঠিতৎ চতৃর্খু 

স্তপ্ভেযষ প্রতিষ্ঠিতৎ নব বিমান মণ্ডপ কণ্পযামালু ॥ ৯ ॥ 

ভাত্রেতি | তত্র বিমানে ভদ্রপীঠে পীঠবিশেষে উপবেশিতষ্ এনমতিথিং 

হেমক্স্তে সহভ়টতিঃ সহগুহীতিতঃ তীর্থবীরিভিঃ করটণ প্ররুতয়ে। মস্ত্িণ 

উপতক্থ,ঃ ॥১০ ॥ নদন্ভিরিতি |! আহত পুক্করেহ মুখ তেষাং নত | 

পুক্ষরহ করিহজ্তাঞ্জে বাদ্যতাগুমুখেপি চেতাযমরঃ | নিিদ্ধং মধুরং 

গন্ভীরগ্ত নদদ্ভিঃ তৃট্্ষ্যঃ তন্যাতিথেঃ অবিচ্ছিন্নসন্ত্তি অবিচ্ছিন্ন পীর- 

স্পর্ধ্যহ কলাঁণং শুভং অন্বমীষত অনুমিতমূ ॥১১।॥ দুর্কোতি | সৌকতিথিঃ 

দুর্বাশ্চ যবাঙ্ক রীশ্চ প্রক্ষত্বচশ্চ অভিন্নপু্টাঃ বালপক্সবাঁম্চ উত্তরাঁণি প্রধ- 

নানি যেখু তাঁদ | অভিন্পুটীনি মধুকপু্পীণীতি কেচিৎ, কমলানী- 

ত্যন্যে। জ্ঞাতিখু যে ৰদ্ধাটন্ত: প্রযুক্তানন নীরাজনাবিধীনূ তেজে 

॥ ১২॥ পুরোছিতেতি | পুরোহিতপুরোগাহ পুরোহছিতপ্রমুখীঃ দ্বিজা- 

তথে? ব্রাঙ্গণাঁঃ জিষ্চ,ৎ জয়শীলৎ তমতিথিৎ উ্জত্রৈর্জক্শীলৈঃ 

অথর্কভি অ্দ্রবিশেষৈঃ করটণঃ পূর্বনভিবেক্তুমুপচক্রমিরে ॥ ১৩ 

তস্যেতি | তস্যাতিথেমূর্র্রি সশব্দৎ নিপতন্তী ওখঘমহতী মহাএ্রবাছ! 

অভিযিচ্যতেইনেনেত্যভিষেকো জলং তন্য ভা; সমৃদ্ধিঃ) ত্তিপূর- 

দ্বিষঃ শিবস্য মুর্সি নিপতন্তী গঙ্দেব ব্যরোচত | ত্রয়শণাৎ পুরাঁপাং 

দ্বে্টীতি বিগ্রহ: ॥ ১৪ ॥ স্তয়মানইতি | তন্যিন ক্ষণে অভিষেককাঁলে 

বন্দিভিঃ সুরমাঁনঃ সেোক$তিথিঃ, প্ররদ্ধঃ প্ররদ্ধবাঁন্ কর্তরি ক্তঃ । অতএব 

মরটিগব্চবতটকরন্ভিনন্দিতঃ প্জমোর মেগইব, তালক্ষ্টাত ॥১৫) 



২৪ রঘুবংশে। [১৭ অর্শঃ 

তস্যেভি। সম্মটক্ত্রঃ পৃতাভিঃ শুদ্ধাতিঃ অস্ভিঃ আামং' প্রতীদ্ছতঃ কুর্ঝ- 
তস্তস্য, ব্বা্টিসেকাঁৎ বিদ্ুতোঁযং নৈস্যুতস্তস্য অবিন্ধনস্যা্লেরিব, 
ছ্যাতি বরধে ॥১৬॥ সইতি। সোষ্ভিথিঃ অভিষেকান্তে ক্লীতকেভা: 
গৃহন্থেত্যঃ তাবত্বীবহুপরিমীণং বনু ধনংদদেখ যাঁবতা। বস্জুনা' এযাঁং 
আতকাঁনাহ পর্য্যাগুদক্ষিণাঃ সমগ্রদক্ষিণাঃ ষজ্ঞাঃ সমাপ্যেরম্ ॥.১৭| 

তইতি। প্রীতমনস স্তে স্নাতকাঁঃ তট্ঘ অতিথয়ে যীমীশিষমু্দরয় 
ব্যাহরন স। আশীং তস্যাতিথেঃ কর্মনির্ঘটিতঃ পুর্বপুণ্যনিষ্পট্নিঃ ফলৈঃ 
সাত্রাজ্যাদিভি দুরং দূরতরঃ পশ্চা্কতা, স্বকলদাঁনস্য তদনী মনব- 
কাঁশাহু কালন্তরো দ্বীক্ষণং চকারেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ বন্ধেতি। সৌকইতিথিঃ 

বদ্ধানা বন্ধচ্ছেদৎ বরধর্ঘ 1ণাম অবধ্যভাঁচ ধুরং বছুত্তীতি ধুর্ষ 1ঃ বলীব- 

প্দাদয় স্তেষাঁং ধুরো৷ ভারম্য মোক্ষ্যৎ গবাঁমদৌহৎ বৎসাঁনাং পানাীর্ঘং 
দোঁহনিরত্তিং চাদিশশ আদিদেশ ॥ ১৯ ॥ ক্রীড়েতি | পণ্ভরস্থ্াণাঃ শুকা- 
দয়ঃ অস্যাতিথেঃ ক্রীড়ীপতত্রিণোকপি কিমৃতান্যে ইত্যপিশবদার্ঘঃ 
তদাঁদেশৎ তস্যাঁতিথেঃ শাসনাৎ লব্মমোক্ষাঃ সন্তো যথেষ্টৎ গতি- 

ধেঁষাৎ তে স্মেচ্ছাচরিণেউভবন ॥২০। ততইতি | ততঃ সোকতিথির্নে- 
পথাগ্রহুণায় প্রসাপনক্বীকারায় কক্ষ্যান্তরহ হর্মযালনবিশেষঃ | কক্ষাযা 

প্রকোষ্ঠে হর্মাদেরিত্যমরঃ| তত্র ন্যন্তৎ স্থাপিতহ শুচি নির্মলং সোত্- 
রচ্ছদ্মূ আঁন্তরণসহ্থিতৎ গজদন্তসাসনৎ পীঠম্ অধ্যান্ত তত্রোৌপবিষট 

ইত্যর্থঃ॥২১॥ তমিতি | ভোয়েন নির্ণি্তপীণয়ঃ ক্ষাঁলিতহস্তাঃ এসাধকা; 
আবাহ্কভারঃ ধূপেন গন্ধ দ্রবধূপেন আশ্যনকেশান্তৎ শোধিতকেশপা শান্তং 

তনতিধিহ উতটপ্তঃ অ।ক্ণ্পদ্ নেপথ্যস্য সাঁধটন এ্ধমাল্যাদিভিঃ উপ- 

সেদুকপত স্ছ,রলঞ্চক্র,রিত্যর্থঃ ॥২২॥ তেউন্যেতি | তে এসাধকাঁঃ মুক্তা- 

শুণেন মৌক্তিকমরেণ উত্নদ্বমদ্দ্ধমূ অন্তর্গতত্রজম্ অস্যাঁতিথেঃ মেলিং 
ধন্িল্লৎ প্রভানগুলশোভিন। পন্মরাগেণ মাণিক্যেণ প্রত্যুপুঃ প্রত্যুপ্তং 
চক্র: ॥২৩।॥ চন্দনেনেতি | কিঞ্চ মৃখনাভ্য। কন্তুরিকয়! সুগন্ধিন! চন্দনেন 

অঙ্গরাগমন্গবিলেপনহ সমাপধ্য সমাপ্য ততো1$নস্তরং বিন্যস্তা রোচনা 

গোরোচনা যন্মিহস্তৎ পত্রৎ পাত্রচরনহ চক্র,ঃ ॥ ২৪॥ আমুক্তেতি। 
আমুক্তাতরণঃ আসঞ্চিতাঁভরণঃ অজোঞসা সম্তীতি অধ্ধী | অন্মায়ামেধা- 

অকোবিনিরিভি বিনিপ্রভ্যয়ঃ | হংসা শ্চিহৃমসেতি হংসচিতূহ ঘঙ্দ,কুলং 
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তদ্বান্। অত্র বহুত্রীহিউণবার্থসিদ্ধের্মভুবানর্থকোেইপি সর্বধনীত্যাদিৰৎ, 
কর্মপাঁরয়াদপি মত্বর্থীয়ং প্রতায়মিচ্ছন্তি এবমনাত্রীপি দ্রষ্টব্য | 

রাজ্যপ্রীরেব বধূ নবোঢ়া তস্যাং বরো বোঢ়া | বধৃঃ সুষা নবোঁড়! জী 
ৰরে। জাঁম।ভৃবিদ্গয়ৌরিতি বিশ্বঃ। সো২তিথিই অতিশয়েন প্রেক্ষোা 

দর্শনীয়ঃ আঁসী৪ু। বরোপ্যেবহবিশেষণঃ ॥ ২৫ ॥ নেপথ্যেতি | হির- 
শয়ে সৌবর্ণে আদর্শে দর্পণে নেপথ্যদর্শিনো বেশ পশ্টত? তস্যাতিথে 

শ্ছায়। প্রতিবিস্বম, উদ্দিতে স্র্যো দর্পণকণ্পে মেরে যঃ কপ্পতৰ্: তস্য 
ছারেবঃ বিররাজ | তম্য স্র্ধযনৎক্রান্তবিষ্বমা সম্ভবান্মেরাবিতুুত্তুষ 

॥২৬॥ স ইতি। সোউতিথিঃ রাঁজককুদাঁনি রাঁজচিহ্ণানি ছত্রচাঁমরাঁদীনি | 
প্রাপান্যে রাজলিদছে চ রৃষা্দে ককুদোউজ্্রিয়ামিভামরঃ | তেখুব্যগ্রীঃ 
প্রাণয়ে। যেষাঁ ততঃ পার্খবর্তিভিঃ জটনঃ উদীরিতালোক উচ্চাঁরিতজয় 

শদঃ| আলোকো জয়শব্দঃ স্যাদিতি হুলাঁযুপঃ | সুধন্মীয়াঃ দেবসভা।য়াঃ 

অনবমাঁমন্ানাঁং সভাঁমাস্থানীহ যযে। | স্যাৎ জুধর্সা দেবসভেত্যমরঃ 

॥ ২৭॥ বিতাঁনেতি | তত্র সভায়াৎ বিভাঁনেনোল্ে চেন সহ্িতমূ | অস্ত্রী- 
বিতানমুল্লোচ ইতামরঃ | মহীক্ষিতাঁহ রাজ্ঞাহ চত্ডামণিভিঃ শিরোরটত্ৃঃ 

উদঘ,স্ট মুল্লিখিতহ পাদপীঠৎ যসা তৎ, পিতুরিদৎ পৈতৃক | খতন্ঠিএহ, 
ইতি ঠঞ্র প্রতায়ঃ | আসন নিংহাসনহ ভেজে ॥ ২৮॥ শুশুভে ইতি | 
তেন চাক্রান্তৎং এ্রীৰ্সো। নীম গৃহবিশেষ? তল্রক্ষণ ভব সরূপ্ 1 

শ্বীবষসনন্দ)বন্তাদিবিচ্ছেদ! বহবেো দ্বয়োরিতি অজ্ঞনত | মহদপিকহ 

মঙ্গলায়তনং মঙ্গলগুহং সভারূপমৃ, কৌন্তুভেন মনিনা আক্রীন্তৎ শ্রীবু- 
সলক্ষণহৎ। কেখবসোদৎ টকৈশবহ বক্ষ ইব, আুশুভে ॥ ১৯ ॥ বভাবিন্ডি | 
সেতিথিঃ কুনারত্বাৎ বালাহু ভূয়ঃ যৌবরাঁজামনাঁপ্োবানন্তরম অধ্ধি- 
ক্বাজন্য ভাবঃ অধিরজামু অবাঁপা” রেখভাবাদর্ধেন্দুত্বমধীটপ্যৰ সঁম- 

আয় উপারূঢই পুর্তাং গত শ্চক্দ্রণ। ইব, বভে। ইতি ব্যাখ্যাঁনৎ১ তদপি 

(যেঠবরাজটাতাবনিশ্চয়ে জ্যায় এব ॥ ৩০ ॥ প্রসন্গেতি | প্রসন্নো মুখরাগে! 

মুখকান্তিরস্য তং শ্মিতপুর্বং যথা তথা অভিভাষিণমাঁভীষণশীলহ তম- 
তিথিম অন্গজীবিনত মৃত্ভিমন্তং বিখ্রাহবন্তৎ বিশ্বীসৎ বিত্রস্তহ অমন্যন্ত | 

মমে) বিশ্বাসবিশ্রম্তীবিতামরঃ ॥ ৩১ ॥ সইতি। পুকস্থুতত্রীঃ সোইতিখিঃ 

কপ্পদ্র মাণাহ অমান।: জাত ঘসা স্তাং পুরম অযোধ্যায এরাৰভস্য 
| ৮1৫ 
| 



২৫৬ . রুবখশে। (১৭ রগ; 
ওজ ইবকোৌজে। বলং যস্য তেন নাঁগেন কুগ্নরেণ ভ্রমমাণিম্চরম। 
অহইপনর্গাদ্বেতি বৈকম্পিকমাত্বনে পদয়ু | দযাং চকার স্বর্গলোক- 
সদৃশীৎ চকাঁরেতার্থ£ | দে স্বগগমুরবন্ঘ্বনোরিতি বিশ্বঃ ॥ ৩২) 
ভস্যেতি|। ভটস্যকল্য মৃদ্ি ছত্রযুচ্ছি তমুন্বমিত্। অমলাত্বিষা ভেদ 
ছত্রেণ কৎন্বস্য জগতঃ পূর্বরাঁজস্য কশস্য বিয়োগেন যদৌস্ব্য সস্তাপ: 

তৎ হত নাশিতয় । অত্র ছত্রে ন্মনসন্তাপহরণলক্ষণয়োঃ কাঁরণ- 

কার্ধ্যয়োর্ডি্রদেশত্বাদসক্গতিরলঙ্কীর£ ॥ ৩৩ ॥ ধূমাদিতি | অগ্নে ধর্মাং 
পশ্চাদনত্তরমিতার্থঃ শিখা জালা, রবে উদয়া, পম্চাঁদদত্তরয 

£ উত্তিষ্ঠন্ত ইতি শেষঃ। সোঁউতিথিং তেজসামম্যাদীনাং বৃত্বিং 
স্বভাঁবমতীত্য শুট সম সইৈবোশ্থিতঃ উদ্দিতঃ | অপূর্বমিদমিতার্থ, 
| ৩৪ ॥ তমিতি | পৌরযোধিতঃ প্রীত্যা বিশদৈঃ প্রসটননঃ নেও: 

করটণ2 তমতিবিষ় অন্বযুত অনজগা,3 দৃষ্টি প্রসা রমদ্্রাক্ষুরিত্যর্থঃ| কথ- 
মির, শরদি প্রসটন্নঃ ক্ষোঁতির্তিঃ নক্ষটত্রঃ বিভীবর্ধ্যো রাত্য়ে। ফ্রব- 

দিব। প্ুবপীশবদ্ধাত্বী ভ্ারাঁচক্রস্যেতার্থঃ ॥ ৩৫॥ অযোধ্যেতি | গণ 
স্তেযু আায়তনেষু আলয়েধু অর্চিতা অযোধপ্যাদেবতী্চ অনুধোয়ম অনু- 

শ্রীহামেনমতিথিং প্রতিমাগট রর্চাসংক্রা টিং সা্সিটস্যং জন্িধানৈঃ 
অন্থদত্ুরনজগুহুঃ | অনুধ)নিমনু গ্রহ ইতুপল মালায়াম 1 তদনুগ্রহ- 

ুদ্ধা সন্তিদধুরিতার্ঘঃ ॥ ৩ঠ ॥ যাবদিতি | অভিযেকজটলরাপ্তা সিক্ত 

বেদি রভিষেকবেদিৎ যাব নীশ্যায়তে নশুষাতি | কর্তরি লটু । তাঁবদে- 

বাদ্য রাশজ্ঞা ছুঃসহুঃ প্রভীপো! বেলাজং বেলাঁপধীন্তহ প্রাপ ॥ ৩৭। 

বশিচ্টস্যেতি | গারে। বিষ্ঠম্য মন্ত্রীঃ ধন্বিনস্তা অতিথেঠ সাকা; ইত 

তয়ে মঙ্গতাঃ সস্তো যহসাধ্যৎ ন সাপয়েক্ুঃ তৎ তাদুক জাঁধাযৎ কিং, ন 

কিঞিএদিতার্থঃ | তেষামসাঁধ্যৎ নাভ্তীতি ভাবং ॥ ৩৮ ॥ সইতি। ধর্মে 

ভিচন্তীতি পর্মস্থাঃ সভাঃ রাজ্ঞা সভাঁসদঃ কা্ধ্যাঃ রিপে মিত্রে চ যে 
সম! ইতুযুক্তলক্ষণাঃ, তেষাং সথ। ধর্মস্থসখঃ তৎুসহ্থিতইতার্থঃ অত 

ক্রিতাইনলসং স নুপঃ শশ্বদ্ঘহমিত্যর্থঃ অর্থিনাং সাধ্যার্থবতাঁহ প্রভা- 
খিন।ং ভদ্বিরোধিনীৰ। সহশযগ্ছেদ্যান সংশয়াদ্ধেতৌঃ ছেদ্বান পরি" 
চ্ছেদ্যান শন্দিকষত্বাদবশানির্ণেয়নিতার্থঃ ব্যবহার।ন্ খণাঁদানাঁদিবিবা" 
দাহ প্বয়ং দদর্শ জনুলন্দধেঠ মতু প্রীর্ডিবাকমের শিযুানিভা্ | 
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অত্র যাঁজ্ঞব্ক্যঃ, ব্যবস্থা রান্রপঃ পশ্যেদ্িদ্বন্তিও্রাক্ষণৈঃ সছেতি ॥ ৩৯ ॥ 
তত ইতি | ততঃ পর বাবহ্থারদর্শনীন্তরৎ ডভাখনুজীবিনঃ অভিব্যক্তং 

মখপ্র সাদাদিলিটগ্ঃল্ফটীভূতৎ যু সৌমনস্যং ন্বাঁসিনঃ প্রসন্নত্বৎ তেন 

নিবেদিতিঃ শ্মচিটভঃ পাকাভিমু্টখঃ সিদ্ধান্মটগঃ বিজ্ঞাপনানাহ বিজ্ঞ- 

গ্তীনাং ফলেঃ প্রেপ্লিতাঁতৈঠ যুযৌজ যোজয়ামাস। অত্র বৃহস্পতি, 
নিবুক্তঃ কর্ম শিম্পাত্তেঠ বিজ্ঞপ্তেত চ যদৃচ্ছয়! | ভৃত্যাঁন ধনৈ স্ানয়ৎস্ত 
নবেোওপ্যক্ষোভাতীৎ আ্জেদিতি | কবিশ্চ বক্ষ্যতি অক্ষোভ্য ইতি | 

অত্র সৌমনন্য দলযোজনাদিভি নূপিল্্য বৃক্ষসমীধিধ্বন্যতে ইত্যনুস- 
ন্বেয়ম 1৪০॥প্রজা ইতি । প্রজাঃ তম্যাঁতিথে গুকণ! পিত্র। কুশেন নতস। 
আাবণমাসেননগ্য ইব বিবর্দিতাঃ, তশ্যিন্নতিথে। তু নভত্যে ভীদ্রপদ্দে 
মামে তাইৰ ভুয়ীং রদ্ধিম অভ্যুদয়মীষ্যুঃ প্রজাপৌষণেন পিতর- 

মতিশরিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ দিতি | সৌঁউতিথিও যদ্বীক্যৎ দানাদি- 
বিষয়ম উবাচ তন্ন নিখ্যা অন্তং লীঁভুৎ, যদ্দন্ত দদে তন্ন জঙ্থার 
নদ পুনরাদদে | কিন্দ শত্র,লুদ্ধ'ত্যোৎ্খার প্রতিরোপয়ন্ব পুনঃ 
স্থাপয়ন ভগ্নব্রতে! ভগ্রনিরমোউভূহ ॥ ৪২ ॥ বয়ইতি | বয়োরূপবি- 

ভূতীনাৎ নোবনসেখন্দ বৈোশ্বর্ধাণাৎ মধ্যে একৈকহ মদকীরণৎ মদহেতুঃ, 
তাঁনি মদকীত্রণবনি তশ্মিন রাজ্ছি সমস্ভীনি মিলি তঁনীতি শেষঃ, তথাপি 

ত্য ।তিথেঃ মনে নোৎ্মিযিঢে ন জগর্ব | সিঞ্চতেঃ সরিতেম্তীৎ, 

আত্মনেপদয় অত্র বয়ৌরপাদীনাৎ গর্বহেতুতবাৎ মদত্ত্য চ মদিরাঁকারধ্য- 

ত্বেন অতৎকারকত্বম মদশবন্দেন গর্কে। লক্ষত হত্যাঃ | উত্তঞ্চ এর্খব- 
ধর্যরূপতাকণ্যকুলবিগ্য।বলৈরপি ॥ ইফ্টলাভাদিনা হ্বোযামবজ্ঞ। গর্ব 

ঈরিতং | মদস্তানন্দসন্মেছঃ সস্ভেদো মন্দিরাকৃত ইতি । অতএব কবি- 
নীপি উৎ্সিষিচে ইতুযুক্তং ন তৃম্মমীদেতি ॥ ৪৩ ॥ ইণ্ঘমিতি। ইথ্থম 
অন্ুবাসরমন্থহুং এ্রকুতিষু এ্রজান্ু জনিতরাগাস্থ সতীযু চ রাজ! নবোকপি 

দুঢ়নূলে। দ্রমইব অক্ষোভ্যঃ অপ্রর্পষ্যঃ আসীৎ ॥ ৪৪1 অনিত্যা ইতি | 
যতো বাহ্থাঃ শত্তবঃ প্রতিনৃপাঃ অনিভ্যাঃ দ্বিযন্তি ম্নিহান্তি চেত্যর্থত, 

কিঞ্চ তে বাসা: বিগ্রক্ক্টীঃ দূরস্থান্চ । অতঃ সঃ অভ্যন্তরানন্তর্বর্থিনে। 

শিত্যান ষটু রিপুনু কামক্রোধাদীন্ পুর্বমজয়ৎ । অন্তঃশত্রজয়ে রাহা! 
অপি ন ছুর্জয়। ইতি ভাব ॥ ৪৫ ॥ প্রসাদ্গেতি | স্বতাঁবতম্চপলা। চঞ্চ- 
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লাপি শ্রীঃ গ্রসাদাভিমুখে তন্মিন নৃপেঃ নিকষে নিকযোৌপালে হেমরে- 

খেব, অনপারিনী স্থির আলী, ॥ 8৬ ॥ কাত্ধ্যমিতি | কেবলা! শের্ধ্য- 

বর্ধিত নীতি কাঁতর্ধ্যৎ ভীকত্বম । শ্শর্ধ্যৎ কেবলমিত্যন্ুষপ্তীনীয়ম 

কেবল নীতিরহিভত শ্রেরধ্যৎ শ্বাপদচোষ্টিতৎ ব্যাস্রীদিচেষ্টী প্রায়, 

মিত্যর্থঃ। ব্যাস্বোদয বলচরাঁত পশবঃ শ্বাপদ। মতা! ইতি হুলানুধঃ | 

আতো। ছেতোঁঃ সোঁউতিথিঃ সমেতীণভ্যাঁৎ সঙ্গ তাভ্যাঁৎ উতভ্ভীভ্যণং নীতি- 

শেধর্ধযাভ্যাঁৎ নিদ্ধিং জয়প্রীপ্তিম অন্ধিয়েষ' গবেোষিতবীন্ ॥ ৪৭ ॥ ন 

তন্যেতি | ন্যন্তাঁঃ সর্বতঃ প্রহিতাঃ প্রণিধয়শ্চবর। এব দীধিতয়ো 

রশ্ময়ে। যজ্ঞ ত্য | পরণিধিঃ প্রীর্থনে চার ইতি শীর্খতঃ | তন্ত্য রাঁজ্বঃ, 

বাত্রন্য নির্সঘস্ত বিবন্বতঃ সূর্্যস্যেব, মণ্ডলে স্ববিষরে কিঞ্ংদপ্পমপি 

অদৃষটস্র অজ্ঞাত নাভবৎ নাঁসীৎ। স চীরচক্ষুযা সর্ধমপশ্য দিত্যর্থঃ॥8৮। 

রাঁতিন্দিবেতি | রাত্রে চ দিব চরাত্রিন্দিবয়। অচতুরেত]াদিনা 

অদ্বিকরণীর্থে ছন্দেউছ এ্রভারান্তো নিপাতঃ | অঅব্যয়াস্তত্বীদব্যয়ঘ। 

অত্র বঞ্ঠার্থলক্ষণয়! রাতরিন্দিবমিতি অহোরাত্রয়ৌরিত্যর্থঃ ভয়ৌর্কিভাগাঃ 

অংশাঃ প্রহরাঁদয়ঃ তেষু মহীক্ষিতাঁহ রাঁজ্ঞাং যদাদিষ্টম ইদমন্মিন কালে 

কর্তব্যমিতি মন্বদিভিকপদিষ্টৎ ত€ জ রাজা! বিকণ্পপরাতমুখঃ সংশয় 

রহ্থিতং সন নিয়েশগেন নিশ্চয়েন নিষেবে অনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ | অন 

কেধটিল্যঃ কাঁ্যাণংহ নিয়োগবিকণ্পসমুচ্চয়ীঃ 
ভবন্তি অনেনৈবোৌপায়েন 

নন্যেনেতি নিয়োগঃ অনেন অন্যেন বেতি বিকণ্পঃ অনেন চেতি সমু- 

চচয়ইতি ॥ ৪৯ ॥ মক্ত্রইতি | তম্য রাঁজ্ঞঃ প্রতিদিন মক্ত্রিভিঃ সহ মন্ত্র 

বিচারে! বভূুব | জমন্ত্রঃ “মবামীনৌইপি অন্বহ্ছমাবস্ত্যমীনৌকপি জাতু 

কদাচিদপি ন স্চ্যতে ন প্রকাশ্যতে | তত্র হেতুঃ গুপ্ুদ্বারইতি সংৰতে- 

ন্িতাকারাদিজ্ঞীনমার্গ ইত্যর্থঃ ॥৫০॥ পরেষিতি। যথাকালমুক্ত- 

কাঁলানতিক্রমেণ স্বপন্নপি সোঙতিথিঃ পরেমু শাক্রষ, স্বেযু, স্বকীয়েছু চ 

মক্রানিতীর্থেষিতি শেষঃ ক্ষিততঃ এঁহিতৈঃ অবিজ্ঞাতাঃ পরম্পরে 

ষেষাঁৎ ইঃ অন্যোন্যাবিজ্ঞাটিরিত্যর্থঃ অপসর্প শ্চটৈঃ | অপদগপ- 

শ্চরইত্যমরঃ | জজাঁগার চীরমুখেন সর্ধমজ্ঞীসীদ্দিত্যর্থত | অত্র কাঁম- 

ম্দকঃ, চারান বিচারয়েত্বীর্থোত্বনশ্চ পরস্তয চ| পাঁষগু্যাদীনবিজ্ঞাতা- 

মন্যোন্যমিতটররপীতি ॥ ৫১৪ দুর্গানীতি। দ্বিবাৎ রোদ. রোধ, 
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স্যাপি নতু স্বয়ং রোধ্যস্যেত্যর্থঃ তস্য রাজ্জে হর্হাণি পরৈর্দ্ধপীণি 

ছুর্গাণি মহীদুর্গাদীনি আসন | নচ নির্ভীর্কল্য কিং দুটর্গরিতি বাঁচ্যন 
ইত্যর্থমন্তরন্যাসমুখেনীহ নহীতি, শজানবন্ন্দতি হিনভ্তীতি গজান্থম্দী 
নিংহে। ভদ্নীদ্ধেতোঃ গরিগুহাযু শেতে ইতি পিরিগুহীশয়ে। নহি কিন্ত 

স্ব্ভীবত এবেতি শেষঃ | অধিকরণে শেতেরিতাচপ্রতায়ঃ ! অত্র মনু 

ধ্বদুর্গৎ মহীফুর্গম্দ,গঁৎ বার্ষ্মেব বা। নৃদ্র্গৎ গিরিহূর্গৎ বা সমাশ্রিত্য 
বমেৎ পুরমিতি ॥ &২॥ ভব্যেতি | ভব্যমুখ্যাঃ কল্যাণপ্রধানাঁঃ নতু বিপ- 

রীতঃ প্রভ্যবেক্ষ্যাএতখব ক্লতমেতাঁবৎ কর্তব্যমিতান্ুসন্ধীনেন বিচার 

ণীয়াঃ অতএব নিরতায়াঃ নির্ধাধাঃ গর্ভেউভ্যন্তরে পচ্যন্তে যে শলয়ঃ 

তেযাঁং সধর্মীণঃ অতিনিগৃঢ়া ইতার্থঃ পর্মীদনিচ কেবলাদিত্ানিছ 
প্রত্যয়ঃ সমাসান্তঃ | ত্য রাজ্ঞঃ সমারভান্তইতি সমারভ্তাঁঃ কর্মণানি গুঢ- 
মপ্রকাশং বিপেচিরেফলিতাঁইতার্থঃ | ফলানুমেযাঃ প্রীরম্তাইতি ভীবঃ 

॥৩1 অপথেনেতি 1 সোক$তিথিঃ উপচিতে রূন্ধিং গতো পি সন জাত 

কদাঁচিদপিঅপথেন কুমার্গেণ ন এবরতে ন প্রত মর্যাদাহ ন জহাঁবি- 

ত্যর্থঃ| তথাহি লবণবস্তসো। লবণসাগরশ্ত রদ্ধে। পৃরেণৎপীড়ে সভ্যাঁং 
নদীমুখেটনব "নদীপ্রবেশমার্শেটৈব প্রস্থান নিঃসরণৎ নত্বন্যথেত্যর্থঃ 

॥৫৪॥কাঁমমিতি | প্রকাতিটবরাগাৎ প্রজাঁবিরাগৎ টদবাডুৎপন্নমিতি শেষঃ 
সপ্ভঃ কাম সম্যক শময়িতুৎ ক্ষমঃ শক্তঃ স রাজা যস্য প্রক্কাতিবৈরা গ্যত্ 
প্রতীকাঁরঃ কার্ধ্যঃ কর্তব্যঃ অনর্যছেতুতীদিতার্থঃ তটদ্ধরাঁগ্যৎ নোদপীাদ- 
য়, | উৎপন্ন প্রতীকা রাঁদনুৎপাঁদনহ বরমিতি ভাঁবঃ | অত্র কৌঁটিল্যঃ 

ক্ষীণাঃ প্রকুতযে। লোভিহ লুক্ধা যাঁন্তি বিরীগভাঁষ | বিরক্তা যান্তামিত্রং 

ব1 ভর্তাঁরঃ স্বন্তি ব| স্বয়ম । তন্মর্ৎ প্রকৃতীনাৎ বিরাঁগকীরণাঁনি নোঁৎ 

পাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ শক্যেত্বিতি | শক্তিমতঃ শক্তিসম্পন্নস্াপি সত 
স্তষ্য রাজ্ঞঃ শক্যেধু শক্তিবিষয়েধু স্বম্মীদ্ধীনবলেদের বিষয়ে যাত্রা দণ্ড- 

যাত্রা অভবহ নতু সমপ্ধিকেদিত্যর্থঃ | তথাহি সমীরণসহ্থায়োইপি দবা- 
নলঃ অন্তঃপ্রীর্থী জলান্বেধী ন দঞ্ধ,মিতি শেষঃ কিন্ত তৃণকাষ্ঠীদিকমেৰ 

অন্িষ্যতীত্যর্থঃ | অত্র কেটিল্যঃ, সমজ্যায়ৌভাবৎ সন্দদ্রীত হীনেন 

বিগৃত্রীরাদিতি ॥ ৫৬ ॥ ন ধর্মমিতি | জ রাজ! অর্থকীমাত্যাঁং ধর্মং ন 

ববাধে ন নাশিতবানু) তেন ধর্মেণ চ তীবর্থকামেখ ন, অর্থং কামেন কাঁমং 
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বা অর্থেন ন ববাঁধে একট্রবাশক্তে! নাভূদিত্যর্থঃ। কিন্ত ত্রিধু ধর্মার্থ 
কাঁমেযু সদৃশস্তল্যব্ত্তিরভূদিত্যর্থঃ ॥৫৭॥ হীনানীতি | মিত্রনি হীনান্যতি, 
ক্ষীণাশি চেদনুপক্তৃণি অনুপকারীণি, রদ্ধান্যতিসমৃদ্ধানি চে বিকু- 
্বতে বিকদ্ধ চেটন্তে অপকুর্বতইত্যর্থঃ। অকর্মকীচ্চেত্যাস্বনেপদম | অউ, 
কারণাঁৎ, তেন রাজ্ঞা মিত্রাণি সুহৃদঃ মিত্রৎ সুহৃদি মিত্রোকর্কে ইতি বিশ্বঃ। 
মধ্যমশক্তীনি নাঁতিক্ষীণোঁচ্ছিতানি যথা তথ! স্থাপিতাঁনি ॥ ৫১। 
শক্যেঘেবাভিবদঘাত্রেত্যাদিনোক্তমর্থং সোপক্কীরমাহ | পরেতি | সো. 
কতিখিঃ পরাত্মমোত শত্রোরাত্মবনশ্চ শক্ত্যাদীনাহ শক্ভিদেশকালাঁদীনাং 
বলাবলং ন্থযুনাধিকভীবং পরিচ্ছিষ্য নিশ্চিত্য, এভিঃ শক্ত্যাদিভিঃ পর- 
শ্মাৎ শত্রোর্বলিষ্ঠঃ স্বযমতিশয়েন বলবীহস্চে্। বলশব্দাম্মতুবস্তাদি- 
নন প্রত্যয়ঃ বিশ্বতুপৌ্পুশিতি মতুপো। লুক | যযেধ যাত্রীৎ চে, 
অন্যথা অবলিষ্কাশ্চেৎ আস্ত অতিষ্ঠৎ ন যযেও ইত্যর্থঃ) অত্র মন, 
ঘদ| মন্যেত ভাবেন হুষ্টপু্টবলং স্বকম | পরস্য বিপরীত€ চেত্বদা 
যাঁয়াদরীল প্রতি | যদা তু স্যাৎপরিক্ষীণে বাঁহছনেন বলেন চ। তদা- 
লীভ প্রযত্ত্বেন শনকৈঃ সান্তৃয়ন্তরীনিতি ॥৫৯॥ কোঁশেনেতি | কোঁশেনা- 
চয়ন আশয়ণীয়ত্বং ভবতীতি শেষঃ ইতি হেতৌস্তস্থা রাঁজ্ঞঃ অর্থসং- 
গ্রহুঃ নতু লোভাদিত্যর্থঃ | তথাহি, অস্ব, গর্ভে যস্যয সৌম্বগর্ভঃ জীব- 

নস্ত্য জলম্ত্য মৃতঃ পুটবন্ধো! জীমূতে। মেঘঃ | মৃঙ বন্ধনে পৃষোদরাঁদি- 
ত্বাসাধু | চাঁতকৈরভিনন্দযতে সেব্যতে | অত্র কামন্দকঃ, ধর্মছেতো 
ক্যথার্থার ভৃত্যানাং রক্ষায় চ। আপদর্থধ সংরক্ষ্যঃ কৌঁশো ধর্মবতা 
লদেতি | ৬০॥ প্রকর্ম্েছি | স রাজ! পরেষাং কর্মাণি সেতুবার্ভীদীনি 
অপহুসম্তীতি পরকর্মীপহঃ সন | অন্যেভ্যো পি দৃশ্যতইতি অগিশবসা- 
মর্ঘযাদ্ধন্তে ভরপ্রতায়ঃ| স্বেখু কর্মসু উদ্তঃ উদ্যুক্কোউভুৎ, রিপুন্ রন্ধে যু 
প্রহর আতামে রন্ধ,ং ব্যসনাদিকমারুণেৎ সংব্ৃতবান্ | আত্র মন্ুঃ 
মান্য স্ছিদ্রং পরে! বিদ্যা দ্িস্যবচ্ছিদ্রৎ পর তু । গৃহে ুর্ম ইবা- 
ক্পানি পরাদ্বিবরমীত্মনইতি ॥ ৬১॥ পিত্রেতি । দণ্ডো দমঃ সৈন্যং 

বা তদ্ধেতো দণ্ডবঘতো দণডসম্পন্নম্য তস্য রাঁজ্ঞঃ পিত্রা কুশেন 
লিত্যৎ সংবর্ধিত: পুষ্টঃ কতান্ত্রঃ শিক্ষিতাস্রঃ সম্পরায়ে! যুদ্ধমূ। 
ঘুদ্ধার়তোঃ সম্পরা় ইত্যমরঃ| তমর্থভীতি সাম্পরায়িকঃ | 
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ভীতি ঠকুপ্রত্যয়ঃ | দণ্ডঃ সৈম্যম ॥ দণ্ডে। যমে মানভেদে লগুড়ে দম- 
সৈন্যয়েরিতি বিশ্বঃ। প্রদেহান্স বাশিষ্যত নাতিষ্যত | স্বদেহেংপি 
বিশেষণানি যোজ্যানি | মৃলবলং স্বদেহমিবারক্ষদিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ সর্প- 
সোতি। সর্পন্য শিরোৌরত্বমিব অন্য রাঁজ্ঞঃ শক্তিত্ররং পরঃ শক্রর্ন চকর্ষ, 
সতু পরম্মীচ্ছত্রোঃ তৎ শক্তিত্রয়ম অয়স্থীস্তে। মণিবিশেষঃ আফসহ 

লেধহবিকাঁরমিব চকর্ষ ॥ ৩ ॥ বাপীক্ষিতি | অবভ্তীযু নদীযু বাপীখু 

দীর্ধিকাঁন্মি | বাঁপী তু দীর্ধিকেতামরঃ 1 বনেত্বরণ্যেধু উপবনেু আঁরা- 
মেত্িব | আঁরাঁমঃ স্যাছ্ুপবনমিত্যমরঃ | অব্য স্যকীয়েযু বেশ্মশ্বিৰঃ 
সার্থাঃ বণিক প্রভৃতয়ঃ স্বেরহ, স্বেচ্ছয়া চেকঃ চরস্তি স্ম ॥৩৪॥ তপইতি | 
বিস্বেত্যস্তপো। রক্ষন্ তক্করেভ্যং সম্পদশ্চ রক্ষন্ স রাজা আশ্রম ব্র্ষ- 

চ্ধ্যাদিতি করঁটর্ণরপি ব্রাক্মণাদিতিশ্চ যথাস্বং স্বমনতিক্রম্য ষড়ংশভাঁক 
চক্তে যথাক্রমমাশ্রমৈস্তপসঃ বর্ণৈঃ সম্পদাঞ্ ষষ্ঠাংশতাক রুতইভ্ার্থঃ | 

বন্টোউংশঃ ষড়ংশঃ সংখ্যাশব্দসা বত্তিবিষয়ে পূরণার্থত্বমুক্তৎ প্রাক ॥ ৬৫ 1 
খমিভিরিতি। ভূর্ডমি সট্মৈ রীজ্ছে রক্ষীসদৃশহ রক্ষানুরূপমেৰ বেতনৎ 

ভূভিৎ দিদেশ দদে। কথং) খনিভিরাঁকটৈঃ | খনিঃ আ্িয়ামীকরঃ 
স্যাদিত্যমরঃ | রত্বৎ মাঁণিক্যাদিকং সুধুৰে অজীজনৎ, ক্ষেটত্রঃ শস্য? 
বটনর্গজান্ হত্তিনঃ সুযুবে ॥ ৬৬ ॥ সইতি। যন্ম,খবিক্রমঃ স রাজা ষ্নং 
গুণানাৎ সন্ধিবিগ্রহদীনাৎ বলানাং মুলভৃত্যাদীনাঞ্চ সাধনীয়েখু বস্তখু, 

সাপ্পোঘর্থেধু বিনিয়োগ জানাতীতি, বিনিয়োগন্য জ্ঞঃ ইতি বা) 

বিনিযোগজ্ঞঃ | কর্মবিবক্ষায়যুপপদসমালঃ আতোউনুপসর্গে কইতি 
কপ্রতায়ঃ | শেষ বিবক্ষায়াৎ ষ্টীসমাসঃ, ইতু,পধেত্যাদিনা কগ্রত্যয়ঃ | 

বভুব, ইদমত্তর প্রয়োক্তব্যমিত্যাদি অজ্ঞাসীদিত্যর্থ: ॥ ৬৭॥ ইতীতি। 

ইতি চতুর্কিধাং সামাছ্যপায়ৈরিতি শেবঃ রাজনীতি দগুনীতিৎ ক্রম, 

সাঁমাদিক্রমাদের প্রযুঞ্চীনং স রাজা আঁতীর্থাহু.মক্ত্যাদ্যষ্টণদশীত্মক- 

তীর্যপর্ষান্তম | যেখনে। জলাবতারে চ মন্ত্্াদ্যফীদশম্বপি ! পুণ্যক্ষেত্রে 
তথ। পাত্রে তীর্থং জ্যাদিতি হলাক্তুপঃ | তস্যাঃ নীতেঃ ফলম় অপ্রতী- 

ঘাঁতম অপ্রতিবন্ধহ যথ। তথা আঁনশে প্রীপ্তবান্ধ | মস্ত্যাদিষু যমুদ্দিশা 
ব উপায়ঃ প্রশ্ুজ্যতে স ভস্য ফলতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ কুটেতি | কুটযুদ্ধ- 

বিৰিজ্ঞেইপি কপটযুদ্ধপ্রকীরাঁভিজ্ঞেপি সম্বার্গেণ যৌধিনি ধর্মযোদ্ধরি 



২৬২. রখুবংশে | [ ১৭ সর্গঃ 

তন্মিঙ্গতিথেধ কীরগামিণী জয়ন্তী; অভিসারিকাঁরত্বিৎ ভেজে | কান্তা- 

ধিঁনী তু যা যাঁতি সঙ্কেত সীভিসারিকেত্যমরঃ | জয়জীন্তমন্থিষা আগচ্ছ- 

দিত্যর্থঃ 19৯ ॥ প্রাঁয়ইতি | অরীণাঁৎ সর্কেষা প্রতাঁপেন অতি- 
তেজটসব ভগ্নত্বীৎৎ তস্য রাঁজ্ঞঃ, গরন্ধেন মদগন্ধেন তিন্নাঁ ভগ্রা অন্যে 

দন্তিনে। যেন তস্য গন্ধদ্বিপম্যেব, প্রীরঃ প্রীয়েণ রণে। হুল্প ভঃ | খলর্থ- 

যোঁগেইউপি শেষবিবক্ষাঁয়। ষ্টীমিচ্ছন্তীতুক্তয় ॥৭০॥ প্রববদ্ধাবিতি। 

প্ররদ্ধেধ সত্যাহ চন্দ্র! হীয়তে সমুদ্রোকপি তথাঁবিধঃ চক্রবদেব প্রতদ্ধো 

হীয়তে | প্ররুদ্ধ ইতি বা পাঁঠঃ | স রাজা তু তাঁভ্যাঁৎ চক্দ্রসমুদ্রাভ্যাং 

সম। রৃদ্দির্ধস্য স ত২সমরদ্ধিপ্চাঁভুৎ, তৌ৷ চক্দ্রসমুদ্রীবিব ক্ষয়ী | জিদৃক্ষী 

ত্যদিনা ইনি প্রত্যয় | নাভৃ ॥ ৭১ ॥ জন্তইতি | অতার্থংরুশা 

দরিদ্রাঃ অতএবার৫থিনো। যাঁচনশীলঃ সন্তো বিদ্বাৎ সঃ মহতত্তস্য রাঁজ্ঞোঁ২- 

ভিগমনাৎ্, উদধেরভিগমনাজ্জীমৃতা ইব, দাঁতৃত্বহ প্রাপ্ত, অর্থিধু দাঁন- 

ভোৌগপর্ব্যবপ্তৎ ধন প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭২॥ শ্তরমানইতি | স রাজা 

স্তৃত্যং স্তোত্রাঙ্থমেব যৎ তদেব সমাচরন্ অতএব স্তু়মানঃ সম জিহ্বার 

ললজ্জ; ভথাপে ভ্রীনতেপি ভহুকাঁরিণঃ ভ্তৌত্রকাঁরিণো! দ্বেীতি তৎ- 

কারিদছ্বেষিণ: তন্য রাজ্জঞে। যশো বরুধে | গুণাঢ্যস্য পুহসঃ স্তূতো লউজ্জেব 

সুষণমিতি ভাবঃ ॥ ৭৩ ॥ ঢুরিতমিতি | স রাজা উদ্দিতঃ স্ম্ধ্যইৰ দর্শনেন 

দুরিতং প্রন নিবর্তয়ন্ | তথ। চ স্মর্ধ্যতে, অগ্রিচিৎ কপিল। সত্রী রাজ। 

ভিক্ষুর্মহোঁদধিঃ | দৃষ্টপাত্রাঁঃ পুনস্বোতে তন্মীৎ পশ্যেত নিতাশ 

ইতি | তন্ত্প্য বস্তুতত্ত্বমা আর্থেন সমর্থনেন প্রকঁশেন চ তমোঝিজ্ঞানং 

ধান্তথ নুদন্ শশ্বৎ প্রজণঃ স্বতক্ত্ররাথক্রে ব্বাঁধীন] স্চকীর ॥ ০৪ ॥ ইন্দে। 

রিতি | ইন্দৌরহশবঃ পদ্ম অগতয়ঃ প্রবেশরহিত। ইত্তার্থ, স্বর্বাম্যাহ 

শবঃ কুমুদে অগতরঃ | গুণিনস্তম্থ্য গুণান্তভ বিপক্ষে শত্রাবাপি অন্তরমব" 

কাঁশহ লেভিরে প্রাপুত ॥ ৭%॥ পরেতি | অশ্বমেধায় জিগীযোরসা 

বিচেছ্টিতহ দিব্বিজয়রূপহ ঘদ্যপি পরাভিসন্ধীনপরহ শত্রবঞ্চন প্রধান 

তথাপি তদ্ধন্্যৎ ধর্মাদনপেতমেৰ | ধর্মুপথ্যর্থন্যায়ীদনপেতইতি য্ 

প্রতায়ঃ | বভূব | মন্ত্রপ্রহাবোৎসাহশক্তিভিঃ পরান জন্দধ্যাদিতি 

কে$টিল্যঃ ॥ ৭৬ ॥ এবমিতি | এবং শান্ত্রনির্দিষ্ট বর্মন শার্জোপদিউ- 

মার্গেণ প্রভাবেণ কোশদণ্ডজেন তেজস1| স এ্রভাবঃ প্রতাঁপশ 



রি নূর্ণহ ্ রা তাহ কৃপা পুরা 
নাকী “্যঠিবৃঠু! কুলকুতৃতাহ” ফুলাচিলবলিহ নি ইহতিলিনা 
কী িভানাধ উমা ৮৮৮ দর? ০০৪০৪ 
অর্গিতাযুপদান্তিহ সতন্য রাজ আজাম্, দেখা” পোৌঁকসারকিিউটি 
শার্জীর্গিধ)-গুরাপীবর্জিডিন্ছতিতরঃ পূরাৎপরিহভাওপতিতক পি 
॥বধিডি শ্াতিজইতি | স রাজ। মহাক্রিতাবধ্ধীদেধে -খাতিক্ রাজি 

দর্ষিপাত্িং ধা আনির্চ অর্চয়ামাপ |: অতো বানিকা ভিউ কারি 
অঙ্য রাছ্তো 'ধলদল্থা চ দাম সাধারণীভুতমেকীতূততম।” উ টিকলি 
ধার্গকসহজ্ঞা । যখী স্যাভধেতার্থঃ ॥ ৮০1 ইতীদিতি 1; উইতীবসারীটির . 
ভূ বগঃ মিয়গিত। নিবারিতা গদত্থ রো ০১১০০ 

" পৌফতুক্ষ। যাঁদোনাথো বকণং নেখচরাণীহ নাবিকান রগ 
৮ সঞ্চার ১শ্িবজলেপথঃ স্টচরজলমার্গো উভুৎ 9 তগাু * পৃষ্থ 

. কামাদিমাহিসাভিজ্ঞা ফুষেরং ফোষহন্ষিং বিদধে।, ইখহদ ইলোধাাধজন 
শপ্যিগ্ কাজি 'বিষরে দণ্ডেপিনতক্য শরগাগতসা 8 চিৎ, 
তধিরৈ | হূর্বলে। বলবৎসেবী 1৮৮8 বর্ভেি- 
পঁখত্ো ' ভর্ভ ইর্ধবমবন্থিভইভি.. ৫কাঠটিলাঃ, 1৮১ ৪. তি জিতে 
দইতি ঈনহোপ সারক্োলাচলবলিনাখন্রিরিডিভাা€ ফা 
ক হাগয়হ সর্লীবলীসমাখরাহ মগুমল পাঠ (৮.8 ৃ 

4? 

সদ ৭ 

শে 



' ধঅফ্াদশঃ সর্খঃ1- 
ট ০৬১৬৯ | 

য্পদান্ব,জসম্পর্কীদহল্যাসীদপাংশুলা |. 

কাঁকণ্যসিন্ধবে তট্মৈ নমো টিবদেহিবন্ধাবে 
স ইতি নিষিদ্ধশত্র, নিবারিতরিপুঃ সোৌঁউতিথিঃ নৈষধব্থা মিষধ- 

, দেশাধীস্বরস্ত অর্থপতেঃ রাজ্ঞঃ আুতাঁয়ৎ নিষধাঁৎ নিষধাখ্যাৎ 
নগেজ্রণৎ পর্ঝভাদনৃমদারম অন্্যনবলৎ পুত্র উৎপাদয়ামীস, যং 
পুত্রং, নিষধাঁখ্যৎ নিষধনাঁমকমেবাঃ ॥১॥ তেনেতি | উকবীর্যোগ 

অতিপরাক্রমেণ অতএব গ্রজাঁয়ি লৌকরক্ষণার্ঘৎ কম্পিধ্যমীণেন 
তেন যূনা নিষধেন পিতা অতিথি, সুর্া্ডিযোগীৎ, সম্পাত্তিফলো- 
স্মুখেন-পাকোন্ুযেন শদ্যেন জীবলোকইব, ননন্দ জহর্ষ ॥ ২॥ শব্দা- 
দীতি। কুযুদ্বত্যাঃ অপত্যং পুমান্ন কৌমুদ্ধতেয়ঃ অতিথিঃ শব্দাঁদি 
শব্দম্পর্শাদি জুখং সুখ সাঁধনং বিষয়বর্গৎ নির্কিষ্যেঠপভুজ্য চিরায় তশ্মিষ 

নিষধাখ্যে-পুত্রে প্রতিষ্ঠাপিতরাঁজশব্দঃ দত্তরাঁজ্যঃ সনু কুমুদীবদাঁতৈ 
নির্মটল$ কর্মভিরশ্বমেধাদিভিঃ অর্ভ্জিতাৎ দ্য স্বর্গমাকরোহু ॥ ৩। 
পেধত্রইতি 1 কুশেশয়াক্ষঃ শতপত্রলোচনঃ | শতপত্রৎ কুশেশয়মিতা- 
মরঃ1; জাগরধীরচেতাঁঃ জমুদ্রগক্ভীরচিত্তঃ এককীরোউসঙ্থায়শুরঃ 

পুরক্ঘাগঁল।8 কপাটবিদ্বর্তঃ | তদ্দিক্বত্তেউর্গলৎ ন নেত্যমরঃ| তদ্ধ- 
দদীর্ঘভূজঃ কুশস্য পৌঁত্রে। নিষধোকপি সমীগরাম্ একীতপাত্রাৎ ভুবং 

বুভাজ "গালয়শমীস | ভূজোউনবনইতুযক্তেঃ পরট্মপদয় ॥ ৪ ॥ ত- 

স্যেতি / অনলেখজীং মলাভিধাঁনো। নলাঁখ্যঃ তস্য নিষধস্য তনয়ঃ 
তস্য নিষধস্যান্তেউবসাঁনে বংশশ্রিয়ং রাজ্যলক্ষনীং প্রাপ | মলি 

নাভিবক্তে,; যে নলঃ, গজে। নডলানি নড়গ্রায়স্থলান্ীৰ | নড়শাঁদাৎ 

জলজিতি ভ্বলচ প্রত্যয়ঃ | পরেবাঁং বলখনি অমৃদ্রন্ণীহ মমর্দী | ৫ | 

নতইতি | নভগ্চটর গর্ধরাদিতিং গীতধশীঃ স নলঃ নতন্তলশ্যাম- 
তন্নুৎ নতঃশব্দময়েম নাম্মা খ্যাতং নতঃংশবসহজ্ঞকম্িতার্থঃ, নতোঁ- 

মাসির আঁবণমাঁলমিব প্রজা কান্ত ভ্রিয়ং ভহ্ুজং পপ্রং 

& 
২ 



১৮ সর্মঃ.) সঞ্জীবনী চীকা। ২৬৫ 

লেতে ॥৬॥ তম ইর্তি। ধর্দোত্বরে। ধর্দমএধালেো। নলঃ প্রত্তবে 
সমর্থায় ত্য নতদে তত উত্তরকোঁশলানীৎ প্রভুত্বয় আঁদিপতভ্যং 

বিশ্জ্য দত ' ভরসা. জরয়া উপন্দিষ্টথ বার্ধকে টিকীর্ষিতম্ষিতার্থঃ 
মৃষ্টগরজর্ধং তিঃ সহ সঙ্গতমূ | অজর্ধং"সঙ্গতমিতি নিপীতঃ1 পুনর- 
দেহবদ্ধায় পুনর্দেছসত্বন্ধনিবৃত্তয়ে বন্ধ মোক্ষার্থং বম গতইত্যর্থঃ 
অদেছবন্ধাঁরেভ্যত্র প্রলজ্যপ্রতিষেধেউপি নঞ্.সমাঁস ইয্যতে ॥ ৭1: তৈ- 
নেতি | তেন লভনা, দ্বিপানাং পুগুরীকো দিগৃগজবিশেষইব, 

রাজ্ঞামজয্যে। জেতুমশক্যঃ | ক্ষঘাজয্যের শক্যার্গে ইতি নিপীতঃ | গু 
রীকঃ পুগুরীকাখ্য£ পুত্রোউিজনি জলিতঃ, পিতরি শান্তে স্বর্গে 
সতি আহৃতপুগুরীক1 গৃহীতর্থেতপদ্মা শ্রীঃ যৎ পুণুরীকৎ পুওর্ী- 
কাখ্যৎ বিঞ্কমিব ভ্রিতা॥৮॥ সইতি। অমোঘ ধনুর্যস্য সোঁং- 
মোঘধন্ব! | ধনুষশ্চেতানডাদেশত সমাসান্তঃ | স পুশুরীকঃ এজীন্শাহ 
ক্ষেমবিধাঁনদক্ষহ+ ক্ষময়ৌপপন্নৎ ক্ষান্তিযুক্তৎ, ক্ষেমৎ খনুর্ধস্য তং 
ক্ষেমধন্বানৎ নাম পুত্রয। বা সংজ্বায়ামিত্যনঙাঁদেশঃ | স্ষসাঁং 

লস্তপ্সিত্ব' প্রাপষ্া । লভের্গতার্থত্বাঁৎ দিকর্মকত্বয় | ক্ষান্ততরোতা- 
স্তসহ্িক,8 সমু বনে ভপশ্চচার ॥৯। আঅনীকিনীনখমিতি | তল্য 

শ্ষেমধ্নোকউপি সমরে অনীকিনীনাঁৎ চখুনাঁয় অগ্রষাঁফী দেবপ্রত্িমঃ 

ইক্্াদিকপ্পহঃ জুতোউভুৎ |. অনীকপদাবসানমু অনীকশব্দীস্তং 

দেবাদিদেবশব্দপূর্বহ যন্য নাম দেবানীক ইতি নামধেয়ং ব্রিদিবে 
আ্র্গেউপি বাঙ্জয়ত বিশ্রুতষ ॥ 4০ ॥ পিতেতি | স পিতা ক্ষেম- 

পন্বা সমারাধনতহপরেণ শুশ্রষাঁপরেণ তেন পুত্রেশ যটথব পুক্রী 
বভুব ভতখৈব স পুত্রো দেখানীকং আত্মজবহসলেন তেন পিত্রা পিতৃর্দান 
বভুব। লোঁকে পিতৃত্বপুত্রত্বয়েঃ ফলমন রোরেবাসীদিত্যর্থঃ ॥ ১১॥ 

পুর্বইতি  গুণাঁনামেকনিধিঃ ঘজ। বিধিবদিষ্টবাঁন্ তয়োঃ পিত- 
পুত্রয়োরর্মণ্যে পুর্কঃ পিতা ক্ষেম্স্বা আত্মসমে ্তুল্যে আত্তোত্তবে পৃত্রে 
দেবুনীকে চিরোঢ়াং চিরমভাঁৎ বর্ণচতু্উয়স্য ধুরৎরক্ষাতীরৎ নিহি 
যজযানলোঁকং. য্ুলোক আকৎ জগাম ॥ ১২ ॥ আশীতি। ' তস্য 

পেবান্টীকরা . রশী: সমর্থ .নুতিঃ অহীনগর্দামেতি : বহ্ণমীনর্কামকর 
বংশ 'বশররহৎ মধুরং বদতীতি বশহবদঃ | পরিয়বশে . বদ: “খক্ষিতি 



২৬৩ রতুবহশে 7". ১৮? 
থঢ প্রত্যরঃ | তস্য ভীবস্তত্বৎ তশ্মীৎ, ইউবাদিত্বাথ' স্বেযাষিব 

দ্বেষতীমপি' ইউ: ভ্রিয় আসীৎ। তথাছ্ছি,' 'প্রবুক্তমুচ্ষারিতং 

মাধূর্যাং সক্ক্টেকবারং বিবিষ্লীহ্ ভীভাঁনপি হরিণান্থ এ্রহীতুং 
বশীকর্ত,মূ ইঞ্টে শরোতি ॥ ১৩ অহীনগুরিতি | অঙ্বীনবীহজরবিণঃ 

সমশ্রডুজপরাক্রমঃ | দ্রবিণ২ কাঞ্চন বিত্বং জ্রেবিণথ পরীক্রমইডি 

বিশ্বঃ। হীনসতসর্গপরণগ্ম,খত্বাৎ নীচসংসর্গবিমুখত্বাদ্ধেতৌঃ যুবাগি 

অনটর্থরনর্থকটির বর্নটনহ গীনদুবতাঁদিতি বিহীনো রছিতো ২: 

অহীনগুর্দাম, স. পূর্বোক্ত! দেবানীকসুতঃ সমগ্রাহ অর্ক গাং 
ভুবহ শশীল 1 ১৪ গুরোরিতি । পুহসামস্তরজ্ঞে। বিশেষজ্ঞ! 

চতুরে! নিপুণঃ সোকহীনগুঞ্চ গুরোঃ পিতুরনস্তরমূ, অবতীর্ণো ভুবং 

প্রীণ্ত আদ্যঃ পুমীনূ বিষ্তরিব, অস্মলিউত রপ্রতিহটত শ্চতুর্তি- 

কপক্রমৈঃ দামাদ্যুপাঁয়ৈ | আাঁমাদিতিকপক্রটমারিতি মন্গুঃ) চতু- 

পশীশঃ 'চতন্থণাহ দিশীমীশো বব ॥ ১৫ ॥ তন্মিন্্িতি ॥ অরীণাং 

জেতরিপ্তন্মিন্রীনগেধ পরলো কথাত্রাৎ প্ররাতে প্রাপ্তে সতি উঠ: 

িরম্তাদুক্স তশিরন্তবাৎ জিতঃ পীরিযীত্রঃ কুলশৈনবিশেষো যেন তং 

পীঁরিষাত্রং পীরিঘাত্ীখ্যৎ তদীয়ৎ তনয়ৎ লক্ষদীঃ রাঁজ্লক্ষণী; 

সিষেবে কিল ॥১৬।॥ তসেতি | তস্য পারিযাত্রস্য উদারশীলে। 

মহারত্ত: | শীলহ স্বভাবে সবত্তে ইত্যম্ঃ। শিলীপ উবিশীলবক্ষী; 
শিলং শিলীধাঃ শুন্ুরভবহ | যহ স্ব; শিলিমুটব বটৈঃ| অলি' 

বাণে। শিলীমুগাবিভ্যমরঃ | জিতারিপক্ষৌকপি ঈভ্যমানহ ভূয়মাপ: 

সর শালীনভামনূন্টতাঁং লঙ্জামব্রজৎ অগচ্ছৎ | স্যারকে তু 

শীলীনইভ্যমরঃ | শালীনকৌপীনে ইতি নিপীঃ ॥ ১৭॥ তশিতি। 

অনিন্দিতাত্ম। 'অগর্ধিতন্বভীবহ স পারিযাত্রঃ আত্বলম্পন্নৎ বুদ্ধি 

সম্পন্নয় 1 আত্মা যত্ে। ধতি ঝুঁদ্ধিঃ ব্বভাবো ত্রদ্ধ বর্ম চেত্যুতা- 

ত্রীপ্যমরহ | যুবানৎ, ওহ; শিলৎ যুবরাজ, রুত্বৈব শুখানাভুঙ্ভ' 

নত্বরুত্বেত্ট্যেবকীরার্থঃ ॥ কিম ই যুবর? প্করণসিতা।শঙ্ক্য) অনাথ! ঝুখো- 

পতনে হুর্পত ইত্য।হ স্ুসৌোপরেধীতি | হি বপ্ধাজাজাহ তি. 

' ভাজা দিরপহ সুখোগরোধি বইলত্বাৎ। কুগপ্াতিবহকর্ষ' আও 

তম কারাদিবদ্ধদনৃশনিত্যর্থ: )  উপকছস্য দ্র ভার? 
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চ.লুখ্ শীম্ভীতি ভাবঃ ॥১৮1 তশিতি। রাগ বর্রন্তীতি রাঁগ- 
বন্ধিনঃ-'রাগগ্রবর্তক। ইত্যর্থৎ তেযু ভৌগেষু বিষষ়েযু অবিভৃগুমের 

সন্ত কিঞ্চ। বিলাসিনীলাাৎ ভোক্জুশীণাহ, সোঁভীগ্যবিশেষেণ সেধন্দ- 
ধর্যাতিশয়েন হেতুনা ভোশ্যৎ ভোগার্থয | চজেখঃ কু খিণ্যতভোরিতি 
কুত্বম | তং পারিষাত্রং রতিক্ষম। ন ভবতীতারতিক্ষমাপি অতএব 
বুখা মহ্সরিণী রতিক্ষমাসু বিলাঁসিনীষিভার্থঃ জরা জঙ্গার বশীচ- 
কাঁর ॥১৯॥ উন্নভইতি। তস্য শিলাখ্যস্য উদ্নাভইভি উদ্দীভ- 
নামধেয়ঃ প্রসিদ্ধনামা অযগার্থং যথা তথ! উন্নত নাভিরদ্ধ,ং মস্য 
দস গন্ভীরন[ভিরিত্যর্থঃ| তদ্রক্তম, খরঃ সত্ব নাভিশ্চ গাক্তীর্্যহ 

ব্রি শস্যতে | পষ্জনাভকপ্পঃ বিস্চসদৃশঃ কুৎস্স্য নৃপমণ্ডলস/ 
নাভিং প্রধানমন। নাঁভিঃ প্রধাঁনে কক্তরীমদেইপি কচিদীরিতইতি 
বিশ্বঃ | সুততোউভবৎ | অহপ্রভান্ববপূর্াঁৎপাঁমলোন্বইতাত্রাজিত্তি যোঁ- 
গবিতাগাঁছুন্।ভপদ্মন।ভাঁদয়ঃ সিদ্ধাঃ ॥২০॥ ততইভি | ততঃ' পরং 
বজ্বধরপ্রভাবঃ ইন্দরতেজ, সতযতি সংঞ্জামে বজ্জঘোষঃ অশন্সিতু- 
ল্যঙ্মিঃ বজপাভে। শান তদ্যোম্নতপ্যাত্বস্সং বজাণাহ হীরকাণামাকরাঃ 
খনয়এব ভুষণানি যস্যাঁও তন্যাঃ পৃথিব্যাঃ পতির্বভুব কিল ॥ ২১ ॥ ভল্মি- 
নতি | তন্মিতর বজগাঁভে সুক্রতোপলবধাৎ পশ্মার্জিভাং দ্যা ন্র্গহ, 
গতে সতি, উত্ধাতশক্রযুদ্ধ'তশক্রৎ শঙ্ুণৎ নাম তৎসভ্ভবহ তদা- 

ত্জম্ব অর্ণবান্তা বল্ুধা খনিভাঃ আকবেভ)ঃ উদিউতকৎুপন্্ঃ 
রত্বেপহার বৃৎ্রু্টবস্তরসমর্পটৈং উপতঙ্ছে নিষেবে । জাতে 
জাতো। যছুৎক্ুন্টং তদ্রত্বমতিধীয়ত ইতি ভরতবিশ্বো ॥ ২২৪ তস্যেতি | 
তল্য শঙ্খখস্যাবসানেউন্ডে হরিদশ্ববধ।ম। আুর্ধযতেজাঃ অর্বিনোরিব 

রূপম্ন্যেত্যশ্থিরপে।ইতিসুন্দরঃ ভতৎ্পুত্রইতি শেষঃ শিত্রযমিতি সন্ব- 
দ্িপদ্সামর্থ্যবৎ, পিত্রং পদৎ প্রপেদে | বেলাতটেসু উিতাঃ 

নিবিউ।ঃ উলনিজাঃ অশ্বাণ্চ বদ্য তয় অবর্থনামাননিতার্ধঃ যহ পুত্রং 

গুরাবিদে। ব্বদ্ধাঃ বুযুষিতাশ্বমাহঃ ॥২৩॥ আরাপ্েতি | তেন 

ক্ষিতেনীশবরেণ 'র্মুষিতাশ্বেন।বিশ্বশ্বরৎ কাশীপতিস্ত আরাব্যোীজা 
বিশ্বািহে। নাঁম বিশ্বসবঃ সমগ্রাৎ, অর্কাঁৎ, বিশ্বস্তরাহ, ভুবকঞ)পতুৎ 
রশ্ষিতুৎ সহত ইতি সহঃ ক্ষমত | পচাদ্যছ / আত্সজঘুত্তিঃ. পুত্র- 
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রূপী আত্ম! স্বপ্পমেব। আত্ম।.বে পুত্রনামপীতি শ্রতেঃ | বিজঞ্ে 
সুস্কুবে | বিপুর্বেঁ জনি গর্ভবিমৌচনে নর্ভতে | যথাহু ভগ 
বান, পীণিনিঃ১ স মাং, বিজাঁষতে ইতি ॥২৪৪ অংশ- 
ইতি | নয়জ্ছে। নীতিজ্ঞঃ স বিশ্বসহঃ হিরণ্যাক্ষরিপৌঃ বিষ্োঁ- 
রহশে হিরণ্যদীভে নাম্গি তনয়ে জাতে সতিঃ তরূণাৎ মানিলে' 

হিরণ্যরেতা ছুতভুশিব, দ্বিষাং সুতরাঁমসহ্যো কভু ॥ ২৫ ॥ পিতেছি। 

পিতৃণামনৃণঃ 'নিরৃত্বপিতক্কণইতার্গঃ | প্রজয়। পিতৃত্য ইতি শ্রতে;। 
অতএব র্লুতী ক্ৃতক্কত্য ইত্যর্থঃ পিতা! বিশ্বনহঃ অস্তে বরনি বার্ধাকে 

অনন্তানি অবিনাশ।নি সুখানি লিপ্লুঃ মুমৃক্ষুপিত্যর্থঃ আজাম্ুবিলনবি- 

বানুৎ দীর্ঘবাঁহৎ ভাগ্যসম্পর্মিতি ভাবঃ তৎ হিরণ্যনাভৎ রাঁজানং 
কৃত্বা বল্কলবান্ব বভুব বনং গত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ কৌশল্য ইনি | উত্তর- 
কোশল।নৎ পতুযুঃ পতঙ্গান্বয়ভূষণন্য নূর্য্যবংশাভরণস্য সোঁমনুতঃ মোমং 

স্ুতবতঃ ষজ্বন ইত্যর্থঃ1। সৌমে সুঞ্ ইতি কপ) তজ্য হিরণ্যনীতগ্য 

দ্বিতীরঃ সোমশ্চক্্রইৰ নেত্রোসবো। নয়নানম্দকরং কৌশল ইতি 
প্রলিদ্ধং ওরস? ধর্মপত্বীজঃ সুতোকউভূৎ ॥ ২৭॥ যশৌভিরিতি ! অ! 
ব্র্মপতভাঁয়াঃ আব্রদ্দনভং ব্রহ্মনদনপর্য্যস্তঘ | অভিবিধাবব্যয়ীভাবঃ। 

ষশোভিঃ প্রকাশঃ এসিদ্ঃ স কৌশল্যঃ অতিশয়েন ক্রক্ষাবন্তং 

ব্রদ্দিষ্ঠৎ ব্রদ্মবিদমিত্যর্থঃ | ব্রন্মশব্দাম্মতুবন্তাদিষ্টম্ প্রত্যয়ে বিশ্ব 
তুপোৌন্সুথিতি মভুপে লুক, নম্তদ্ধিতইতি টিলোপঃ | ক্রিক 

্রন্সিষ্ঠাখ্যৎ স্বতমুপ্রস্থতিৎ স্বাত্বমেব নিজে স্বকীয়েউপিকাঁরে গজা- 
পাঁলনক্তো আধায় লিধায় ব্রজণে। ভাবে আ্রন্মভূয়ং ত্রন্মত্বং তদের 

গতিঃ তা আগাম মুক্তোতভুদিত্ার্থঃ | জ্যাদ্ব,ক্ভুয়ৎ ত্রহ্ত্বশিত্ব- 
মরঃ | ভুবে। ভাবে ক/পৃ ॥২৮॥ তন্মিন্নিতি । কুলাপীড়নিতে কুল" 
শেখরতুলো | শিশাস্বাপীড় শখরাবিত্যনরঃ | সুপ্রজসি সৎসন্তানৰতি| 
নিত্যমদিচ প্রজামেধযে।বিত্বাসিছ প্রতায়ঃ।  তন্মিনব প্রজেশে 
ব্রন্ষিষ্ঠে শাসনাস্ক।২ শাসপচিন্াৎ মহীহ বিপীড়ৎ শির্বাধৎ যথা তথা 
সম্যক শীদতি সতি আনন্দজলাবিলক্ষ্যঃ আনন্দবংস্পাকুলনেত্রাঃ এদা 

শ্চিরং ননন্ুঃ ॥ ২৯ ॥,পাত্রীক$তেতি | গুকমেবনেন পিত্রাদিশুক্ষয 

পাত্তীহতায11 যগ[ভা এনযোও পাত্র।মত)মরঃ | পত্ররথেআকেতো- 
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গকড়ধজস্য স্পন্টাকৃতি: স্পন্টবপুঃ তৎসরূপইত্যর্থ: | আকুভিং কিতা 
কূপে সীমান্যবপুষোরপীতি বিশ্বঃ | পুষগ্করপত্রনেত্রঃ পদ্মদলাক্ষঃ 
পুত্রঃ পুত্রাধ্যো রাজা, যছা। পৃত্রশব্দ আবর্তমীয়ঃ পুত্রঃ পুত্রাখ্যঃ পুস্রঃ 
সুত্বেঃঃ তং ব্রন্দিষ্ঠৎ পুত্রিগাঁষ অগ্রসংখ্যাৎ সমারোপয়হু অগ্রগণ্যং 
চ্জারেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ বংশেতি | স্প্শ্যস্তে ইতি স্পর্শঃ বিষয়: তেস্ত্যে। 
নিৰভলোল্যঃ নিবৃত্বতৃন্তঃ অতএব মঘোনঃ ইত্স্য সখা মিত্রং ভাঁকী 
তবিষ্যম্ ক্বর্গং জিগমিধুরিত্যর্থঃ স ব্রন্মিষ্ঠো বংশকরেণ বংশপ্রবর্ভ- 
কেন তেন পুত্রেণ বংশ্িতিৎ কুলপ্রতিষ্ঠাৎ সস্তাব্য সম্পান্য ব্রি 
পুক্করেষু তীর্থবিশেষেধু | দিকুসহখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সমান: | 
উপন্পৃশন্ স্বাদৎ কর্ন ত্রিদশত্বং দেবভুক্মাঁপ ॥ ৩১ ॥ ভস্যেতি। 
তন প্ুত্রাধ্যস্য পত্তী পৌব্যাৎ পুষ্যনক্ষত্রযুক্তায়াৎ পোধর্পমাস্যাঁৎ 
ভিখে! | পুব্যযুক্ত। পৌঁর্মীলী পৌঁধীত্যমরঃ | নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কাঁল 
ইত্যণু প্রত্যয়ঃ টিট্ঢাণঞ্চিতি ভীপু | প্রভু । নির্জিতঃ পুম্পরাগো 
দণিবিশেষো যেন ভং পৃয্যৎ পুয্যাখ্যয অস্ত । দ্বিতীয়ে পুষ্যে 

'স্ট্ষযানক্ষত্রে ইব তন্যিন্বদিতে সতি জনা সমগ্রীঁৎ পুঁক্টিং বদ্ধিম 
অপুধ্যন ॥ ৩২ ॥ মহীমিতি | মহেচ্ছে মহাশয়ঃ | মছেচ্ছত্ত মহাঁশয়- 
ইভ্যমর: | জন্মভীকঃ সহসারভীকঃ স পুত্রঃ শুনে? মহ্থীহ পরিকীর্য্য 
বিস্জ্য মনীবিণে ত্র্মবিদ্যাবিদ্ূষে ইজমিনয়ে আর্পিতাক্য। শিষ্যতভুতঃ 
'সন্িত্যর্থঃ সযোৌগাদেঘাঁগিনঃ তল্মীৎ)। জৈমিনে ধেবগহ যোগবিদ্য৭- 
মধিগম্য অজম্মনে অস্মনিরতযয়ে মোক্ষায় অকম্পত লমপদাত | কপেঃ 
অম্পদাষানে চতুর্থ বক্তব্যা | মুক্তইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ ততইভি। ততঃ 
পরং» স ুুষ্যঃ গ্রভবঃ কারণৎ যস্য স ভৎপ্রভবঃ তদাত্মজইত্যর্থঃ 
ফ্রবেণেতানপাদিনা। উপমেয়ঃ | প্রুব ওত্তাঁনপাদিঃ স্যাদিত্যমরঃ | 
ফ্রবসদ্ধিঃ উন্বী প্রপেদে | জ্যায়লি শ্রেষ্ঠে সভ্যসন্ধে সত প্রতিজেন 
বশ্মি্ব ঞ্রুবসন্ধে। অন্মনতামনুদ্ধতানামিত্যর্থ: অরীণাঁৎ সন্ধিঃ ফ্রবঃ 
স্থিরোকভুৎ | ততঃ সার্থকনামেভ্যর্থঃ ॥ ৩৪॥ জুতেইতি | মৃগায়তাক্ষে! 
হৃনিংহুঃ .পুকরশ্রেঠঃ*স এ্বসন্ধিঃ. দর্শতায়েন্কৃপ্রিয়দর্শনে প্রতিপচচ.. 
জন্মিভে- সুদর্শনাখ্যে জুতে শিশেখ সত্ব মৃগয়াঁবিহাঁরী সম শিহ- 
হাৎ বিপদ মরণমনাঁগৎ, | বাসনসক্কিরনর্থাবছেতি ভীবঃ ॥ ৩৫ ॥ 
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চীত। "অরিন আর্তিষ্ট তক আনসার অসাধয 
লাহীগীঃ আভঠষ দীপা পেগ প্রভীঃ পঙ্গাং অবেক্ষ্য কুল" 

তত্তহ-ফুলীলন্বমস' একছ সরদ্িতীয়ং তহ.বদর্শনন্/ই়ত্যা্ বিধি- 
বহআকেতনয় অবোধ্যাদীশ্বরহ চরার ৮:৩৬. নবেতি 1. অত 

নরেন্্ৎ১তছরঘোঃ কুলং নবেন্দুন।-বালচজ্ঞেণ নতম; ব্যোন্প1, শাব! 

পিওর”. সিংহো। যন্মিহ্থ ॥ - পৃথুকঃ শাবক শিশুরিতামর্$ | তেন 

কাঁরলেন চ/ কুটালৎ কুট]লীবস্ছৎ পুদ্ধরৎ পক্কজং যন্মিন্থ তেন তোয়েন 

চ..উপমেবমুপমাতুমর্থম় আদীৎ | নবেন্দদভ্যপমানেন তস্য বরধিষ, 

তাশ্ো্ধ্যইনন্বানি স্মচিতানি ॥ ৩৭৪ লোৌঁকেনেতি | ষ বালো? মৌলি- 

পরিগ্রীৎ কিরীটস্কীকাঁরাদ্ধেতোঃ পিতুস্তল্যং পিতুঃ সরূপাএব ভাবী 

ভ্তবিষ্যতি লৌকেন জনেন জন্ত।বিত স্তর্কিতঃ | তথান্থিঃ কলত প্রমাণ! 

ক্ভমশাত্রোউপি মেঘঃ পুরোৌবীতমবীপ্য আশা দিশে। বুণুন্ গচ্ছ 

দৃুষটো ছি ॥ ৩৮ তশিভি | রাঁজবীথ্যাঁৎ রাজমার্গে অধিহত্তি হস্তিনি| 

বিভক্ত্যর্ষেকব্যয়ীতাঁবঃ | যান্তং গচ্ছন্ত২ হস্তিনমীরুহ গচ্ছতমিতা্থ 

আবোরণালস্িতহ শিশুত্বৎ সাঁৰিনা গৃহীতমূ অগ্রযবেশম উদীরনেপথাং 

ব্ভূর্বণি ভুতঃ যড়ৃর্যঃ। তদ্ধিতাপর্থতি অমাসঃ1 তমদ্ীফৌ ভূতে 

ফূঁতৌভীবীতাধিকারে চিত্তবতি নেতাগিতি তদ্ঘিত্্য লুক। উধদ, 

সম্গাণ্ঃ বডভূর্ঘঃ বূর্যদেশীয়ঃ | ঈবদসমাগীবিত্যাদিনা দেশীয় গভায়ং। 

বং, ধতৃর্থদেশীয়মপি বাঁলমপি তৎ সুদের্শনহ পেখরখ প্রভৃত্বাৎ গিতৃ- 

গেখরাবেগ উপরক্ষত্ত পিভরি- যাঁদৃগ্ৃগেঠারব তাঁদৃশেটনব দদৃুরিভা্থ 

$৩১॥ কাঁমমিতি | স ঝুদর্শনঃ উপতৃকম্য দিহহীসনন্য কামং 

সমাক প্রতিপুরণায় নাকপ্পত বাঁলত্বাব্যাণ্ত,ং ন পর্য্যবপ্তইতার্থঃ | 

চাঁমীকরপিন্রীর়েশ ' কমকগেখারেণ তেজোমহিন্া পুনঃ তেজঃসপ্পদা 

তৃ*আরতাত্ব। বিস্তারিতদেহঃ সময তৎ সিংহাসন ব্যাঁপ ব্যাগুধাদ 

8০1 তণ্মান্দিতি 1 তণ্যাৎ, (িংহাসমাদপাদানধদধঃ অধোদেশং 

পরন্তি কিকিদিবাবতীর্ে টবললৌ তগনদীয়পীঠং কাঞ্চনপ্ীঠম অনং. 

পৃশন্তো/ অপ্পকত্বা্যান্ডো৷ সালক্তকো, লাকষরমাবসিক্ৌ। অন 

ঈদর্মিলা পাঁদো' ভূপতয়ঃ অনিউন্ককন্নতৈ পম $লিত্ি, য বব 

কি শণেশ্ব! | ৪১ । ' সণাঁবিভি অপ্পপ্রমাণেটপি মণে ইজ্নীলে 



১৮ সর্গঃ] সঞ্জীবনী টীকা । " ২৭১ 

প্রভ।বাু। তেজিষ্ঠত্বাদ্ধেতাঁঃ মহানীল ইতি শব্দো যথা মিথা। 

নিরর৫থকো ন তটখৰ অর্ভকে শিশীবপি তশ্মিব লুদর্শনে প্রতীতঃ 
প্রনিদ্ধো মহারাঁজ ইতি-শব্দে। ন মিথাণ যুতুজে ॥ ৪২ ॥ পর্ধ্যন্তেতি | 

পর্যযজ্তয়োঃ পার্খরে!ঃ সঞ্ারিতে চাঁমরে যস্য তস্য, তস্য বালনা সম্বন্ধিনঃ 

কপোলয়ে। লোৌলাবুভেধ কাঁকপক্ষে) যস্য তন্মাদীন নাছুচ্চরিতো! 
বিবীদে। বচনমূ অর্ণবাঁনীহ বেলাস্মপি ন চস্থাঁল | শিশোরপি তস্যা- 

জ্ঞাভন্দো! নাসীদিত্যর্থঃ | চপলসতসর্গেকপি মহান্তো ন চলস্তীতি 
ধনিঃ | উভয়কাঁকপন্ষাদিত্যত্র ব্ৃন্তিবিষঘষে উত্তরপুত্র ইতিবদ্ুতত- 

শব্দস্থানে উভয়শব্দ প্রযোগঃ ইত্যন্তৎ প্রাক ॥8৪৩॥ শির্ত্তেতি | 
নির্বত্ত। জান্ব নদপটউশোভা ষসা তশ্মিব রুতকনকপন্টবন্ধে ললাঁটে 

নান্তং তিলক দপাঁনঃ শ্মেরুখঃ শ্মিতখুখঃ স রাজ অরিজুন্দরীণাঁহ 

মুখাঁনি তেটৈব তিলকেটিনব শুন্যাঁনি চকাঁর | অখিলমপি শক্র- 

বর্গমবধীদিতি ভাব; ॥8৪॥ শিরীষেতি | শিরীষপুস্পাধিকসে- 
কুমার্ষ্যঃ কোঁমলাদ্গইত্র্থঃ অতএব স রাজ। .ভূুষণেনাপি খেদহ 
অমং যাঁয়।হ গচ্ছেৎ, এবং ভূতঃ সলিতান্তগুন্বামিপি রিত্রযাঁঃ ধুর ভুবে। 

ভাঁরম শনুভাঁবাঁহ সাম্য বিভরান্বভূব বভাঁর | ভীহ্বীভৃহুবাঁহ শ্লিব- 

চ্চেতি বিকণ্পাদাম প্রতায়? ॥ 8৫ ॥ ন্যন্তেতি | অক্ষরভমিকায়াঁম 

অক্ষরলেখনস্থলে নাস্তাক্ষরাহ রচিতাক্ষরপঞ্ক্তিরেখান্াসাৎ লিপিহ 

পঞ্চ।শদ্বর্ণত্সিকীহ মাঁড়কাহ কীণ্ন্নোন যাব গরহ্ীতি স জুদের্শন 
সাব, শ্রদতরদ্ধমোগাৎ বিস্তারদ্ধসংসগ।ত সর্ধাশি দণ্ডনীতে দ- 
শুক্লা ফলানি উপাযুঙক্ত অন্ভূৎ | এখণেণ বদ্ধফলম্য তসা 
পন্ডাদভ/সামানৎ শাক সৎবাদার্থমিবাভবদিভার্থঃ ॥ ৪৬ ॥ উর- 

সীতি | উরি অপব্যাপ্তে। নিবেশতাগে নিবাঁসাবকাঁশে। যস্যাঃ 

স। অতএব প্রোড়ীভবিষ্যন্তং বদ্দিষামাণয় উদ্দীক্ষমাণা প্রোৌঢ়িবপু- 

সান ভবীষ্যতীতি প্রতীক্ষমাণী লক্ষমীঃ সঞ্জতিলজ্জেব সাক্ষাদালি- 

দ্িতুৎ লক্জিতেব তং সুদর্শন আঁতপত্রচ্ছায় চ্ছালেন উপজগুহ্ 

আলিলিঙ্দ | ছত্রচ্ছাষ। লক্ষষীরূপেতি প্রসিদ্ধিঃ | প্রৌঁঢাক্গনায়া 
প্রেপুকষাঁলীভে লজ্জ। ভবতীতি প্রনিঃ ॥ ৪৭॥ অনশ্র,বানেনেতি। 
[গোপনানং মুগসানূশাষ আগাশ্ববাযননাগ্রাপ্র,বতা। আপাদ্দে। সৌবাঁ- 

৮1 এ 



২৭২ .. রখুধংশে | [১৮ সর্থ; 

কিণো জ্যবঘাতগ্রন্থিরেব লাঞ্তনৎ বস; তেন? অস্পৃ্টঃ খড্ীৎসক: 

খ্ানুির্যেন তেন । গুসকঃ খডযাদিমুস্টে। স্যাদিত্যমরঃ। এবহবিধে- 

দখাপি চ তস্য সুদর্শনস্য ভুজেন ভূমিঃ রক্ষধবতী আমীৎ | 

গিশৌরপি ভন্য তেজন্তাদৃগিত্যর্থঃ॥ ৪৮ ॥ নেতি | কালে গচ্ছতি 

সত্ি তস্য কেবলং শরীরাঁবয়বীএব বির্ৃদ্ধিং এসারং ন যধ্ধু) কিন্ত 

বহশে ভবাঁঃ বংশ্যাঃ লোককাস্তাঃ জনপ্রিয়াঃ প্রারস্তে আঁদে 

শৃদ্ষনাঃ তসা গুণাঁঃ শৌ্য্যেদার্ষাঁদয়োউপি প্রখিমীনৎ পৃথুত্বমাপঃ 

খলু 08৯ স ইতি | জ সুদর্শন? পুর্বল্মিন্ জন্মীন্তরে জন্ম- 

বিশেষে দৃ্টপারাঃ ম্মরন্সিব গুরূণীমক্রেশকরঃ সন্. ত্রয়াণাৎ র্ার্থ- 

কামানাঁৎ বর্গ্তিবর্গ; তন্য অধিগমন্য প্রাপ্তেশ্লিহ তিজ্রে। বিদ1; 

্রয়ীবণর্তীদগুনীতীঃ পিত্র্যাঃ পিতৃসন্বদ্ধিণীঃ প্রকুতীঃ প্রজ'শ্চ জগ্রা 

স্বায়ত্রীচকীর | অত্র কে$টিল্যঃ | ধর্ম ধর্মে ত্রষ্যা অর্থানর্থো 

বার্তীয়াং নয়ানয়েখ দগুনীত্যামিতি। অত্র দণ্ডনীতি ্নয়দ্বীরা কাম- 

মূলমিতি দ্রফব্যম | আশ্বীক্ষিক/ অন্ুপাঁদানং ্রধ্যন্তর্ভবপক্ষমা- 

শিত্য ॥ যথাহ কাঁমন্দকঃ, ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতি ভিত বিদ্যামনো- 

র্দভাঃ | ত্রয্যণাএব বিতাঁগৌহয়ৎ যেন সা্বীশ্ষিকী মতেতি 1 6০) 

বুুহ্যেতি | অস্ত্রে ধনুর্ধিদ্যায়াং বিনীয়মাঁনঃ শিশ্ষযমাণঃ অত 

এবোত্রর্ধং পুর্বকাঁরৎ কিঞ্চিদিব বুহা বিস্তাধ্য স্থিতঃ উন্নদ্ধড়: 

উত্দুযুত্রুষ্য বদ্ধকেশঃ অঞ্ধিতমীকুর্চিত২ বব্যং জীন্গু ঘসা 

আঁকর্ণমধরুষ্টৎ সবাণহ থনুর্ঘ্ বা যেন সঃ তথোক্তঃ সন ব্যরোওও 

অশোভত ॥ ৫১ ॥ অথেতি। অথ স সুদর্শন? বনিতানাং নৌত্র- 

নির্বেশনীয়হ ভোগ্যং নেত্রপেয়মিত্যর্থঃ নির্বেশে। ভূতিভোগয়ো- 

রিত্যমরঃ 1 মধু ক্ষৌদ্রম, রাগবন্ধো হনুরাগসন্তানএব প্রবাল: পল্লবে। 

যস্য ভহ মনসিজএব তকঃ তদ্য পুষ্প পুস্পভূতমূ, অকুণ্ডকবিধি 

অকুত্রিমসম্পাদ্দনং সর্বাঙ্গং ব্যাঁপ্পোতীতি জর্কাঙ্গীণমূ | তৎসর্বা- 

দেরিত্যাদিন। খপ্রত্যয়ঃ | আকপ্পজাতমাভরণসমূহভূতমূ, আদা 

বিলসিতপদহ বিলাঁসস্থখনহ যেঁবনৎ প্রপেদে | বিশিষ্টমধুপুস্পা- 

কণ্পজাতবিলাসপদ্দত্তেন যেঠবনস্য চতুর্ধধকরণীৎ, বিশেষণমালাক, 

পকষেতৎ ॥৫২॥ এ্রতিক্কতীতি | দুতিভিঃ কম্াণপরীক্ষণীর্থং 
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প্রেবিতাঁতিঃ জন্দর্শিতাভ্যোঃ দুতিসন্দর্শিতাতাঃ প্রতিক্কভীনাঁং তৃলি- 
কাদিলিখিভকন্যাঁপ্রন্িচিমানাণাং রচনাঁভো? বিন্যাসেভ্যঃ | পঞ্চমী 
বিভক্তে ইতি পঞ্চমী | সমর্ধিকতররূপীঃ ক্গিত্রনিষ্্াণাঁদপি রমণীয়নির্মাণ। 

ইত্যর্থঃ শুদ্ধসন্তানকামৈরমাটত্যিরাহৃভ। আন্দীতীঃ রাঁজকন্যাঃ যুনস্তস্য 

সুদর্শনন্য সম্বদ্ধিন্ে$ প্রথমপরিগৃহীতে শ্রীভুবৌ আীশ্চ ভূষ্চ তে 
অধিবিবিদ্ুঃ অধিবিন্ে চক্র,ঃ আত্মনা সপতীতীবহ চক্রুরিত্যর্থঃ | কৃত- 
স্।পত্থিকাঁধ্যডাপিবিক্বেত্যমরঃ ॥ ৫৩ ॥ 

ইতি ক্রীমহ্হোপাপ্যাযকোঁলাচলমঞ্সিনাথস্থরিবিরটচিতীয়।হ 

রদ্বুবৎশব্যাখ্যায়ীহ সগ্রীশবনীসমাখ7ায়াম 
অভ্রীদশঃ সর্গঃ ॥ 

০ শপসপীপাপ শি পাশাপাশি পিপাসা এ 



উনবিংশঃ সর্থঃ। 

সহ 

অনলো মম নহসারবন্ধমুচ্ছেত্মিচ্ছতঃ ূ 

রামচন্দ্রপদস্তোজযুগলহ নিবিড়ারতাম ॥ 

অন্নিবর্ণমিতি | শ্রুতবতাহ শ্রুতসম্পন্নীনাঁ অপশ্চিমঃ প্রথমো বশী 

জিভেজ্জিয়ে। রাঘবঃ সুদর্শনঃ পশ্চিমে বয়সি বার্ধকে ন্বে পদে স্থানে 

অন্মিতেজসং তনয়ত্ব অগ্মিবর্ণমভিষিচ্য টৈৈমিযৎ উনমিষারণ্যং 

শিশ্রিয়ে শ্রিভবান্ ॥১॥ তত্রেতি | তর টনমিষে তীর্থমলিলেন 

দীর্ষিকঃ বিহ(রবাঁপীঃ অন্তরিতভুমিভিঃ কুশৈঃ তষ্পঁং শর্ধ্যাম উট- 

জেন পর্ণশলয়। সেখধবীসহ বিল্মতঃ বিল্মতবান সঃ | কন্তরি ক্তঃ | ফলে 

স্বর্গীদিফলে নিংস্পৃহঃ তপঃ সঞ্চিবায় অঞ্চিতবান ॥২॥ লব্ষেতি। 

তহন্ুতত জুদর্শনপুত্রোউস্সিবণত লন্গপালনবিধৌ লব্ধস্য রাজ্যমা 

পখলনকর্মাণি খেদৎ মাপ অর্লেশেনীপালয়দিত্যর্থঃ | কুতও হি 

যল্মাৎ ভুজনির্জিতদ্বিষ। গুরুণ। পিত্র। মেদিণী অস্যাস্সিবর্ণদা 

তৌক্ত,মেব কম্পিত প্রসাধয়িতুৎ নম). প্রসাধন কণ্টকশোধনযু, 

অলঙ্কতির্ধীম্যতে ।) তথাচ, যখালঙ্কত্য নীত। যুবতিঃ কেবলমুগ- 

ভুজ্যতে তদ্বদিতি ভাবং ॥৩॥ সইতি | আভিকঃ কাঁমুকঃ | অঙ্্- 

কভিকাভীকঃ কমিতেতি নিপাতিঃ | কত্রঃ কাময়িতাভীকঃ কমন? 

কাঁমনোইভিকইতাযমরঃ | মোউস্সি বর্ণঃ কুলোৌচিতমধিকারং প্রজা পালনং 

কাশ্চন সমাঁং কতিচিদ্বত্দরানূ স্বয়মবন্তয়ত অকরোছি। অতঃপরং 

সচিবেষু সম্গিবেশ্য নিধায় জ্ীবিধেয়হ আ্্যঘীনৎ বং ষৌ।বনহ ঘদ্য 

সোকিভবৎ, ক্্যাসক্তোউভুদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ কামিনীতি | কাঁমিনীনহ 

চরস্য কাঁমিনভ্তস্য মৃদদ্দনীদিযু, মৃদদ্গনীদবৎসু বেশখাত আধিকপ্ধিঃ 

পূর্বাদধিকসস্ভাঁরঃ উত্তর উদ্সবঃ খদ্িমন্তৎং সাঁধপসম্প্মং ূর্বমুৎ- 

পল্গপপঈ্ষণ আপীনুদ্ণ | উত্তরমুত্তরমধিকা তক্যোৎসবপরপ্পরা তে" 

৯ িপশ্ারতিন ॥ উনি টিবশানাহ শব্দাদিবিষররছিতন 
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একমপি ক্ণীন্তরৎ ক্ষণভেদৎ সেঢ় মক্ষমোউশক্তঃ সোকগ্লিব্ে। 

দিবানিশমন্তরেব বিহছরন সমুৎ্আজুকণঠঃ দর্শনাঁকীজিল্গণীঃ গ্রজখঃ ন 

ব্যটপক্ষত নাপেক্ষিতবীন্থ ॥৬॥ গেখরবীদিতি | জাঁতু কদাঁটিও, 

মন্ত্রিণহ গেধরবাঁৎ গুকত্বাদ্ধেতোহ মজ্ত্রিবচলানুরোধাদিত্যর্থঃ প্রক্তিভিঃ 

প্রজান্ডিঃ কাঁক্ষিমতৎ যদপি দর্শন দদেখ তৎ গবাক্ষবিবরাবলক্ষিন? 
কেবলেন চরণেন চরণমাত্রেণ কণ্পিতং সম্পীদিতং নত মুখীৰ- 

লোকনপ্রদাঁনেনেত্যর্থঃ ॥৭॥ তমিতি | কোমলেন মৃদছ্ূলেন আঁত্ম- 
নখাঁনাহ রাগেণাঁকণ্যেন রূষিতহ ছুরিতয অতএব লবদিবাকর।তপেন 

স্পট ব্যাপ্ত, যন পঙ্কজ তস্য তুল সামামপিরোহতীতি তুলা- 
ধিরোহণহ তহ চরণম অনুজীবিনঃ ক্লতপ্রণতয়ং কতনমস্কীরঃ সন্তে। 

ভেজিরে সিষেবিরে ॥৮ ॥ যেখবনেতি | বিগাঁড়মন্বাথঃ প্রেখডমদনও 

সোকিগ্িবর্ণঃ যৌবনেন হেতুন। উন্নতানাং বিলাপিনীভ্তনানাং ক্ষৌভেপা- 

'বাতেন লোলানি চঞ্চলানি কমলানি যাসাহ তাঁঃ, তদন্ব,তি২ তাসাঁ” 
'দীর্ধিকাণামন্বভিঃ পুট্রান্যন্তরিতানি মোহনগ্হাণি সুরতভবনানি 

বাঙ্থু তাণ্চ দীর্ঘিকাও ব্যগ(হত | জ্বীভিঃ সহ দীর্িকীসু বিজহাঁরেত্যর্থ: 
॥৯॥ তত্রেতি | তত্র দীর্ণিকান্ু অঙ্গন1ঃ সেকেন হত লোচনাঞ্টনহ 

নেত্রকজ্জলহ যেষাঁৎ টভঃ রজ্যতেইনেনেতি রাগও রাগজ্রবাৎ লাঙ্গশদি 
রাগস্য পরিপাউলোউঙ্গগডণঃ | গুণে শক্রাদয়ঃ পৃহসীত্যমরঃ | ধেঠতে। 
রাগপরিপাউলো। যেষাৎ তে তথোক্তা অধর। যেষাহ টতঃ নিরত্তসাঙ্ক,- 

মিকর।ইিগরিতার্থঃ অতএব আর্পিতপগ্ররুতকান্তিভিরভিব্যঞ্রিতম্বাশভীবিক- 

রাগৈরিত্যর্গঃ এবংভূট্ত মু্টিত তমগ্সিবণম আধিকৎ ব্যলোভিয়ন 
প্রলোভিতনত্যঃ ॥১০ ॥ আ্রাণেতি | প্রিয়াসখঃ সেোইগ্িবর্ণঃ আ্বোণ- 

কান্তেন জআ্রাণতর্পণেন মধুগন্ধেন কর্ষিণীঃ মনোহারিণী: রচ্যন্তইতি 

রচনখঃ পানভূমরএক রচনাঁঃ রচিত।ঃ পাঁনভূময় ইত্যর্থঃ, বাঁদিতাঁনখঃ 

করিণীমহচর | বাঁসিত। স্ত্রী করিণ্যেবশ্চেত্যমরহ 1 দ্বিপঃ পুম্পিতা? 

কমলিনীরিব, অভ্যপদ্যত অভিগতঃ ॥১১॥  সাতিরেকেতি | 

অঙ্গনাঁঃ রহে! রহুদি সীতিরেকল্্য সাঁতিশয়ম্য মদস্য কারণৎ ০তনা- 

শ্লির্ণেশ দত্ত মুখাসবম অভিলেম্ু$। বকুলেন তুল্যদোক্াদ- 

স্বল্যবাভিলাষ্: | অথ দোহদন্ ইচ্ছাকাঁজক্ষ। স্পহেহাতৃড়িত্যমরঃ | 

শশা 



ই৭৬ রঘুষণ্ঘশৈ | [১৯ সরস; 

বকুলজ্রমসাজনামদ্যার্থিত্বাত,ল্যাভিলাঘত্ব । সৌংপি তাঁতিরঙ্গনা, 
ভিরূপহ্ছতৎ দত্ত মুখাঁসবমপিব€, 0১২ ॥ অস্কমিতি | অন্কপরি 

বর্তনোচিতে উৎসর্গবিহবারার্থে উভে তষ্যামিবর্ণস্য অঙ্কম অশুন্াতাং 
পূর্ণতা নিন্যতুং 1 কে উত্তে, হৃদয়ঙ্জমন্যনা। মনৌহরধানি বর্কী 
বীণা চ বল্গুবাঁক মধুরভাঁষিণী বামলোচনা কাঁমিন্যপি চ। হাদ্নং 
গচ্ছতীতি হৃদয়ঙ্গমঃ সুপুযুপসহখ্যানীৎ খচপ্রত্যয়ঃ | অঙ্কীপিরোৌপিতযো- 

বার্ণাবামাক্ষ্যোর্বাদাগীভাভ্যামরংস্তেতার্থঃ ॥১৩ ॥ সইতি | কৃতী 
কুশলঃ স্বয়ং প্রহতপুক্করঃ বাঁদিতবাঁদামুখঃ লৌলাঁনি মীল্যাশি 

বলয়াঁনি চ ষস্য স তথোস্ঃ মনে। হরন নর্তকীনামিতি শেষ; 
সো$মিবর্ণঃ অন্ভিলয়াতিলঙ্বিনীঃ অভিনয়েষু, স্থলম্তী রিতার্থ: 

নর্তকীর্কিলাসিনী£ | শিণ্পিনি কন ইতি খন প্রত্যয়ঃ | বিলে 
রাঁদিভ্যইতি ভীষ্ | নর্তকীলাসিকে সমে ইত্যমরং | গুকৃ 

নাট্যাচার্যেযু পার্শবর্তিখু সমীপন্থেতধু। সৎস্যেব অলঙ্জয়ৎ লঙ্জা- 

মগময়ৎ্। ॥ ১৪ ॥ চার্বিতি | কিথও চাঁক অসুন্দর নৃত্যবিগঞ্গে 

লাম্যাৰসানে পরিশ্রমানর্তনপ্রয়াীসীহু, স্বেদেন ভিন্নতিলকৎ নিশীরণ 

তিলক তশ্বাখৎ নর্ভকীমুথ প্ররেম্না দত্তবদরনাঁনিল প্রবর্তিত 

মুখমাকভঃ পিবন্ অমরাণাঁমলকারাশ্চ ঈশ্বরে ইজ্জকুবেরো অতাজীবৎ 

অতিক্রম্যাজীবহু ততোঙপুযুৎকুষ্টজীবিত আঁলীন্দিতার্থঃ | ইক্দ্রাদেরণি 

ছুর্জভমীদৃশহ সৌভীগ্যমিতি ভাব ॥১৫॥ তনোতি | উপল 
অন্যত্র গত্বা নবেখু হৃতনেখু কাম্যবন্জখু শব্দাদিদিক্তরিয়ার্থেঘু সঙ্গি 

আসক্তিমতঃ সতন্তপ্য সাবরণাঁঃ এচ্ছন্নাঃ দৃষ্টীঃ প্রকাঁশাশ্চ সন্ধযঃ 

সাগনালি মেখু তে সমাঁগমাঃ সঙ্গমাঃ বল্পভাতিঃ প্রেয়সীভিঃ 

সামিভুক্তবিষষাঃ অর্দে পত়্ুন্ডেক্িরার্থাশ্তক্রিরে | যথেষউৎ তৃক্ত- 

ম্েত্তর্থি অয নিংস্পছছঃ সন অন্মৎসমীপৎ নায়াস্যতীতি ভীৰঃ 

আত্র গোঁনদরয়ঃ, সন্ধিদ্িবিধঃ সাবরণং গরকাশশ্চ | সাঁবরণো ভিচ্ষু 

£কাঁদিন| প্রকাশঃ ক্বয়মুপেত্যেভি 1 ইতঃ ন্ব়মুপন্ত্য বিশেষার্গং 

তত্র স্থিতোউনুপজাপৎ ক্বয়ৎ সন্ধে়ইতি বাঁৎদ্যাঁয়নঃ | অন্যত্র গভ 

কথপ্িৎ, জন্ধায় পুমরনুপগমায়ার্ধোপতৌোগেন অনিব্বত্বতৃষ্চং চক্র 
রিভ্যর্থঃ ॥ ১৪ । অঙ্গুলীতি | লোহমিবর্ণঃ: এ্ণয়িনীঃ পরেরণী: 
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বঞ্চয়ন, অন্যত্র গচ্ছন অঙ্গুল্যঃ কিসলয়ানি ভেষামগ্রাণি তৈত্তর্জমং 
ভ্পনং ভ্রবিভঙ্গেণ জ্রভেদেন কুটিলং বক্রৎ বীক্ষিতং বীক্ষণখ 
অসৎ, মেখলা ভির্ব্ধন্চ অবপ । অপরাধিনো দণ্ড7াঃ ইতি 

ভীবঃ ॥১৭॥ তেনেতি | সআুরতস্য বারো বাঁমরঃ তস্য রাত্রিষু 

দুতীনাং বিদ্িতং যখা তথা পৃষ্ঠতঃ প্রিয়জনস্য পশ্চান্ডাগে নিষে- 

ঢুবা তেনীগ্রিবর্ণেন বিপ্রলস্তপরিশহ্কিনো বিরহশঙ্কিনঃ প্রিয়শ্চাসো 

জনম্চ প্রিয়জনঃ তল্য কাতর বচহ প্ররিয়ানয়নেন মাঁৎ পাহীত্যে- 
বমেবমাদি দীনবচনহ শুশ্রুবে ॥১৮॥ লোৌল্যমিতি | গৃষ্থিণী- 

পরিগ্রছাৎ রাঁজ্জীভিঃ সমাগমাদ্ধেতাঁঃ নর্ভকীষু বেশ্যা অনগুলভ্রাসু 

ছুর্লভাস্ু সতীধু. লোল্যমোৎসুক্মেত্য- প্রাপ্য অঙ্গুল্যোঠ ক্ষরণেন 

স্বেদনেন সন্নবর্তিকে। বিগলিভশলাঁকঃ সোউগ্রিবর্ণঃ তাঁসাৎ নত্তকীনাহ 

বপুরালিখন্ব কথঞ্চিদ্বর্ততে ম্ম অবর্তত ॥১৯॥ প্রেমেতি | প্রেন্ব। 

স্মবিবয়েণ প্রিয়স্যানুরাগেণ হেতুন! গর্বিতে বিপক্ষে মপত্রজনে 

মৎ্সরাঁৎ টৈবরাঁৎ) অবযঘতাৎ প্ররৃদ্ধাৎ মদনাগি হেতোঃ দেব্যে। 

 রজ্ঞযঃ উজধিতকষন্ত্যক্তরো ঝাঁঃ জত্যঃ তং মহীক্ষিতমু উৎ্নববিধি- 

চ্ছলেন্স মন্থোৎসবকর্মব্যাজেন কুতোবইর্থঃ প্রয়োজনং যেন স কুতার্থঃ 

তন্য ভীঁবস্ততাঁৎ নিল্াঃ | মদনমছ্োৎসবব্াঁজাম্নীতেন তেন ব্বম- 
নোঁরথং কারয়ামীসুরিত্যর্থঃ ॥২০॥ এপাভরিতি | লোইগ্িবর্ণত, 
পঁতরেত্যাগত্য পরিতোগশোভিন)। দর্শনেন হেতুনা | দৃশেণ্য্তী- 

ল্ল/ট | ক্কৃতা খণ্ডনব্যথা যাপাৎ তান্তখোক্তাঃ খণ্ডিতা ইত্যর্থঃ | 

তছ্ুক্তং জ্ঞাতে$ন্যানক্বিকৃতে খণ্ডিতেধ্যাকবায়িতেতি। প্রণক্িনীঃ 

প্রাঞ্জলিং প্রসাদয়নধ। তথাপি প্রণয়মন্ত্রঃ প্রণয়েন নর্তকীগতেন 

মন্তুরঃ অললঃ অগ্র শিথিল প্রযত্তুঃ সন্থিত্যর্থঃ পুনরছুনোৎ্ পধ্য- 

তাপয়ৎ ॥২১॥ স্বন্মেতি 1 স্বপ্পে কীতিতে। বিপক্ষঃ সঙ্গত নে। 

ঘেন তং তমগ্সিবর্ণমূ অবদস্ত্যএব তয়! গোত্রল্থলনৎ কতমিত্য- 

নুপাঁলস্তমানা এব প্রচ্ছদস্যাম্তরণপটপ্যান্তে মধ্য গলিতা অশ্রু 

বিন্দবেো! শেখু টিতঃ ক্রোধেন ভিন্নান্ি বলয়খনি যেষু, তৈ বিবর্তটনঃ 

প্রণপ্থিল্স্বটন: প্রভাটতিতৎুসুহ এ্রতিচত্র,ঃ তিরশ্চক্র, রিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

ক্রিক্তেতি | দোঙমিবর্ণঃ দুতিত্তিত হভমাদন5 লনু ক্রিপুপু্- 
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শয়নান লতাণুহ্থানেত্য অবরোধাদন্তঃপ্ুরজনাৎ তয়েন যে! বেপধুঃ 
কম্পঃ তদছুত্তরং তৎ্প্রধানং যথ! তথ পরিজনাদ্দনারতং দাঁসীরতহু 

অন্বভুৎ | পরিজনশ্ঠাসাবন্গনা চেতি বিশ্রহঃ ॥২৩।॥ .নামেতি | 

ময়া তে বল্লভজনন্য প্রিয়জনস্য নান প্রাঁপায তন্নান্না আহ্বানং 

লন্ধ,। তস্য ত্বদ্বল্লভজনস্য যস্ভাগ্যমূ, তৎপরিহাসকারণমিতি শেষ) 

তদপি কাঁজ্ষাতে | নন্গু বত মম মনো লোলুপৎ গৃরর, ইত্যনেন 

প্রকীরেণ গ্রোত্রে শাঙ্ষি বিস্থলিতং স্থলিতবন্তং তমগ্মিবর্ণমূচুঃ | 

গোত্র নান্সি কুলেইচলইতি যাঁদবঃ | তন্নামলাভে মতি তত্ভা- 

গ্যমপি কাঁজিফ নো মনঃ অহ! তৃষ্ণেতি সোল্প,$মুপালভ্তত্বে- 
ত্যর্থঃ ॥২৪॥ চুপেতি | চর্ণবক্র চুটৈহি ব্যানতকরটারধোমুখব- 

স্থিতাঁয়াঃ স্ত্িয়শ্চিকুরণলিটিঃ কুঙ্কমাদিতিঃ বজ্র পিক্দলমূ | বক্র 

স্যা পিঙ্গলে ত্রিষিত্যমরঃ 1 লুলিতজঅ্গাকুলৎ করিপদাঁখ্যবন্ধে 

স্্িয়া ভূমিগতমস্তকতয়! পতিতাঁভি লুলিতক্রগভিরাকুলম্থ, ছিন্ন 

মেখলৎ হুরিবিক্রমকরণঃ স্ত্িয়াঁঃ উচ্ছি,টতিকচরণত্বাৎ গলিতমেখলঘু 
অলক্তকাঁস্কিতহ ধেনুকবন্ধে ভূতলনিহিতকান্তীচরণত্ব লীক্ষারাগ- 

রূষিতহ শয়নং কর্ত উদ্থিতস্য শরনাদিতি ভাঁবঃ বিলাঁনিন স্তদ্যা- 

ম্মিবর্ণস্য বিভ্রমরতাঁনি লীলাঁরতানি বুরতবন্ধবিশেষাঁনিতার্থ; 
অপাৰণোঁৎ স্ফ,টাচকার | ব্যানতাঁদীনাঁং লক্ষণ রতিরহস্যে | 

ব্যানতং রতমিদং প্রিয়! যদি স্যাঁদধোমুখচতুষ্পদাক্তিঃ | তৎুকটিং 

সমধিকহা বল্পভঃ স্যাদ্ববাঁদিপশুমহক্থিতস্থিতিঃ ॥ ভূগতস্তনভূজানয- 

মস্তকামূন্ন তাঁং স্বয়মধোয়ুখীহ আ্্িয়য় | ক্রীমতি স্বকরকৃন্টমেহুনে 

বল্পতে করিপদন্তছুচ্ঢতে ॥ যোষিদেকচরণে সমুখিতে জায়তে ছি 

হরিবিক্রমাহরয়ঃ ॥ ন্যন্তহস্তঘুগল। নিজে পদে যোষিদেতি কটি- 

রূঢ়বল্লভ। | অগ্রতো। যদি শনৈরধোমুখী ধেলুক রুষবছুন্নতে 

প্রিয়ে ইতি ॥২৫॥ সইতি | সোউগ্সিবর্ঃ স্বয়মেব যোৌধিতাঁং 

দণয়ো: রাগং লাক্ষারসমূ আদথে অর্পয়ামাস | কিঞ্চ জথাহশুটৈ? 
প্রিয়াজম্পর্শাদিতি ভাঁবঃ নিতন্িভি ৪িঁতত্ববদ্ধিঃ মেখলাগুণপৈ 

্ঘটিনঃ | পশ্চন্রিতন্বঃ স্ত্রীকটাঃ ক্রীবে তু জঘনহ প্ুরইত্যমরঃ | 

লোঁভামাননরণহ আরুষ্যমাণদৃ্টিং সন তথা সমীহিতোকিবছিতে 
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নাদপে যথ। সম্যগ্র।(গরচন। স্যাদিতি ভাবত ॥ ২৬ ॥ চুম্বনমইতি | ঢুম্ব্ে 

প্ররত্তে সতি বিপরিবর্তিতাঁধরহৎ পরিহৃতোষ্ঠং রশনীবিঘট্টনে গ্রন্থি 

বিআংসনে প্রসক্তে সতি হস্ত রূণদ্ধি বারয়তীতি হজ্তরোধি 

ইন্থৎ সর্বতঃ সর্বত্র বিশ্রিতেচ্ছৎ প্রতিহ্বতমনৌরথমপি বধূমৎ রতৎ, 

সুরতং ভস্যানিবর্ণস্য মন্থথেন্ধনহ কাঁমোদ্দীপনমভূঙ ॥ ২৭॥ দর্প- 

ণেিতি | সৌঙনিবর্পণে দর্পণেষু পারিভোগদর্শিনীঃ সম্ভোগচিহ্ানি 

পশ্যন্তীঃ বধুঃ নর্মপূর্বহ পরিহীসপূর্বমথ অন্ুপৃষ্ঠং তাঁসাঁৎ পৃষ্ঠভাগে 

হন্থিতঃ সন শ্মিতেন মনেবজ্ঞয়। ছাঁয়য়। দর্পণগতেন স্বপ্রতিবিদ্বেন 

হীনিমীলিতমুখী ললজ্জীবনতমুখীশ্চকাঁর, তমাঁ॥তহং দুষ্ট লজ্জিত" 

ইত্যর্থঃ ॥২৮॥ কণ্ঠেতি | প্রিযাঃ শয়ন ঢুখিতহ তমগ্নিবর্ণ, ক সক্তুৎ কা- 
র্গিতৎ মৃদ্ব ছিবদ্ধনৎ বন্বিংস্তৎ অগ্রপাদয়ে: স্বকীয়যোন্নযন্তে পাদতলে 

যন্মিংন্তৎ নিশ।ত্ারে বিসর্গে। বিল্জ্য গমনহ তত্র যচ্চ,ম্বনহ তৎএ্রার্থ- 

বন্ত। দুহাচিত্যাদিন! দ্বিকর্মকত্বম, | অত্র গোনদীঁয়ঃ রতাঁবসানে 

যদিকুম্বনাদি প্রযুজ্য যাযাম্মদনে২স্য বাঁসইতি ॥ ২৯ ॥ প্রেক্ষ্যেতি! 

ঘুব। সৌগ্নিবর্ণচ অতিশক্রহ যথা তথ। শৌভমানম অতিশক্রশোভিনহ 

দর্পণতলম্থহ দর্পণনৎক্রান্তম় আত্সনো রঁজবেশহ প্রেক্ষ্য তথা ন পি 

পরিয়ে ন তুতোঁষ যথ। ব্যক্তলক্ষন প্রকটচিহ্নৎ পরিভোগমণ্ডনহ প্রেক্ষ্য 

পিপ্রিয়ে ॥ ৩০ ॥ গিত্রেতি | মিত্রকতাৎ সুহৃকার্ধা অপদিশ্য ব্যাঁজী- 

রুতা পার্বতিঃ প্রস্থিতঘ্ অন্যতো গম্ভমূদধুক্তহ্ অনবস্থিতমবস্থা তু মঙ্গনহ 

তমমিবর্ণৎ প্রয়াত হে শঠ হে গৃঢ়বিপ্রিয়কারিন । গুঢ়বিপ্িয়কচ্ছ 

ইতি দশরূপকে | তব পলায়নন্য ছলানি অগ্ভন। তন্ত্রতঃ | তঙ্তে 

তদ্ধ/ঞন। ছয়মিতামরঃ | বিদ্ম জর্নীম | বিদোৌলটে বেতি টবক- 

স্পিকমাদেশ: | ইতি উক্তেতি শেষঃ কঢগ্নতিহঃ কেশীকর্ষণৈঃ ককুধুঃ | 

অভ্র গোঁনদ্রা্রঃ খত্ুপ্নাতাঁভিগমনে মিব্রকার্ষে তথাপদি | ত্রিঘেতেকু, 

ভ্রিয়তমঃ ক্ষন্তব্য ইতি অঞ্টঈস। বিরক্তলক্ষণপ্রস্তীবে বাঁৎস্যায়নঃ | 

মিত্রকুত্যধ্চাপদিশ্যণনাত্র শেতইতি ॥ ৩১ ॥ তম্যেতি। নির্দায়রতিশ্রমেক্ 

অলস। নিচ্চেন্টাঃ যোবিতঃ কস্ত্রম় আলিঙ্গনবিশেষমূ অপদিশ্য 

ব্া।জীক্কৃত্য পীবরন্তন1ভযাৎ বিলুপ্তচন্দমৎ প্রমৃন্টীন্দরাগং তস্যামিবর্ণসচ 

রৃহস্ত,জাঁন্তরয় অপ্যশেরত্র বঙ্ষঃস্থলে শেরতে ন্ম। কথস্ুত্রলক্ষণন্ত বাঃ 
1৮ | 1৮ 
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কুর্বতে বক্ষনি বল্লভস্য স্তনতিথাতং নিবিড়ৌোপগৃস্থীৎ | পরিশরমার্থং 

শনটকর্কিদগ্ধীস্তৎকঞ্স্ত্রৎ প্রবদস্তি সম্তঃ । ইদমেব রতিরহুস্যে স্তনা- 

লিঙ্গননিত্যুক্তমূ। তথাচ; উরমি চ প্রিয়মুচ্চৈরলিঙ্গতি বরাঙ্গী 

স্তনযুগমূপধত্তে স্তনধলিঙ্গনস্তদিতি বদস্তি ॥ ৩২॥ সক্গমীয়েতি| 

সঙ্গমায় সুরতার্থৎ নিশি গুড অজ্ঞীতৎ চরতি ইফগৃঙ্ছং প্রি 

গচ্ছতীতিতি গুঢ়চারী তৎ চারদুতিকথিতং চরস্তীতি চারাঃ গৃট়ট- 

রিণ্যঃ, জবলিতি কসন্তেত্যে। ণ ইতি ৭ প্রত্যয়ঃ | চার্চ তাঁঃ দুতরশ্চ 

চারদূতরঃ তাভিঃ কথিত নিবেদিতং তমগ্নিবর্ণম অঙ্গনাঃ পুরোঝয়ে 

গতাঃ অবকদ্ধমার্গীঃ সত্যইত্যর্থঃ হে কামুক তমসা বুভে৭ গুঢ়ঃ সন কুতে। 

বঞ্চয়িষ্যমি ইতি উপীলভ্যেতি শেষঃ চকুধুঃ স্ববাসং নিনুযুরিত্যর্থঃ | 

৩৩1 ষোধষিতামিতি | উড় পতেরিন্দো রর্চিষাৎ ভ।সামিব | জ্বালা- 

 ভাসে। অপুহস্যর্টিরিত্যমরঃ | যোষিতাঁহ স্পর্শনির্্তিৎ স্পর্শস্থমবা" 

প্ুবন কিঞ্চ রাত্রিধু জাগরপরঃ দিবা! দিবসেঘু শেতে স্বপিতীতি দিবা. 

শয়ঃ | অগ্নিকরণে শেতেরিতাচ্ প্রত্যয়ঃ | অনীবগ্িবর্ণঃ কুমুদাঁকরঙা 

উপমীং সাম্যমীকরোহ প্রাপ ॥ ৩৪॥ বেণুনেতি | দশনৈঃ পীড়িতা- 

ধরাং দফটোষ্ঠাই নখপটদঃ নখক্ষতৈরষ্কিতোরবশ্চিহ্বিতোছসঙ্গীঃ ব্রণি- 
তাধরোকত্বাদক্ষম! ইতার্থঃ তথাপি বেণুমা বীণয়। চেতুযুত্তয়েন অধ 

রোঁকপীড়াকীরিণেত্যর্থঃ বেজিতাঃ পীড়িতাঁঃ শিণ্পৎ বেণুকীণী- 

বাঁদ্যাদিকহ কুর্ধন্তীতি শিপ্পকাঁ্যেো গাঁয়িকীঃ1 কর্মপ্যগিত্যণু টিঠঠাৎ 

ঞ্রিতি ভীপৃ | তং বিজিগ্গানয়নী: কুটিলদৃন্টয়ঃ সত্যঃ স্বৎ চেট্টিতং 
জানন্নপি বৃথা নঃ পীড়য়ভীতি সাঁভিপ্রায়ৎ পশ্যন্ত্যাইত্যর্থঃ ব্যলোৌভয়নু। 

তখাঁবিধালেকনমপি ভস্যাকর্ষকমেবভুদিতি ভীবহ ॥ ৩৫ ॥ অঙ্গেতি। 

অঙ্গং হছক্ঞাদি সত্তবমন্তঃকরণং বচন গেয়ঞ্চ আশ্রয়ঃ কাঁরণং যস্য তদন্গ- 

সত্ববচনাশ্রয়ন্ব আঁজ্িকসীত্তিকবাঁভিকরূপেণ ত্রিবিধমিত্যর্থঃ। যথা 
তরতঃ) সামান্যাভিনরে। নাম জ্ঞেয়ে। বাঁগল্গসত্বজ ইতি | নৃত্যমতিনয়ং 

শমথেো। রহলি জ্্রীধু নর্তকীয়ু উপধায় নিধাঁর দর্শয়ন সং মিত্রস্গিধো 

সহচরসমক্ষৎ প্ররৌগে অভিনয়ে নিপুৈঃ কৃতিভিং প্রয়োক্তু।ত তিঃ 

অভিনয়্ার্থপ্রকাঁশটকৈঃ নবট্যাচার্ষ্যঃ সহ সপ্তীঘর্ষ সঙঘর্ষৎ ক্ৃতবান। 

নঙঘর্ধঃ পরাঁভিতবেচ্ছা 1৩৬॥ ইতঃ প্রভৃতি তসা কৃত্রিমাঁজিযু বিরচিত- 
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বিহবারপ্রকারমাহ ॥ অংসেতি। প্রারৃষি অংদলবিন্যঃ কুটজানীমঞ্্,না- 
নীঞ্চ অজো যস্য তস্য নীপীনাৎ কদম্বকুনুমীনণৎ রজস। অজরাশিণোক 
জরাগবতত্তস্যাগ্নিবর্ণস্য প্রমদবন্থিণেষ,স্বাত্তময়,রেযু কৃত্রিমাক্িখু বিহার 
এব বিজ্রমে! বিলাসঃ অভুৎ্ ॥ ৩৭ ॥ বিগ্রহাদিতি। প্রার্ধীত্যন্ুষ- 
জ্যতে, সোঙগ্িবর্ণঃ বিগ্রাহাহ, প্রণয়কলকাীৎ, শয়নে পরা মুখীরবলাঃ 
অনুনেতুৎ ন তত্বরে ত্বরিতবাঁধ, কিন্তু ঘনশব্দেন ঘনগর্জিতেন বিক্লু- 

বাশ্চকিতাঁঃ অতএব বিরৃত্য স্বরমেবাভিমুখীতৃষ স্ভুজান্তরং বিশতীঃ 

পরবিশন্তীঃ | আদ্ছীনদ্যোন্মিতি মুত্র বিকপ্পঃ | তাঃ অবলাঃ 
আঁঢকাঁজক, ম্বয়ংগ্রছাঁদেব সাংমুখ্যমৈচ্ছদিত্যর্থ:ঃ ॥ ৩৮ ॥ কার্তিকী- 

িতি | কার্ডিকস্যেমাঃ কার্তিক্যঃ | তস্যেদমিত্যণ | তাঁসু যামিনীযু 

নিশীলু শর দ্রীত্রিদিত্যর্থঃ সবিতানানি উপরিবক্ত্রারত্গানি হর্মযাণি ভজ- 

তীতি সবিতীনহর্ম্যভাঁক | ভজে ণিপ্রত্যয়ঃ | হিমবারণার্থৎ সবিতাদ- 
মুক্তমূ | ললিতান্দনাসখঃ সোউগ্রিবর্ঃ সুরতশ্রমীপন্থাৎ মেঘযুক্তা চাসেং 
বিশদ| চ তাম। বহুলশ্রহণীৎ সবিশেষণ সমীনং | চত্দ্রিকামন্ভুঙ্-ক্ত 

॥৩৯॥ উসকতমিতি 1 কিথও, হংসণ এৰ মেখলা যস্য তৎটসকতং পুজিনহ 

আোণিবি্বমিব বির্ণুতীমূু অতএব স্বপ্রিয়াবিলসিতানি অনুকরোতীতি 
তদ্দিধাৎ সয়মূৎ সৌধস্য জালানি গবাক্ষ! সত এব বিবরাণি তৈ ব্যলো- 
কয় ॥৪০॥ মর্মটররিতি | মর্্টরঃ সংক্কীরবিশেষাচ্ছব্দায়মাটিনঃ | অথ 

মর্রঃ স্বনিতে বস্ত্র পণানামিত্যমরঃ। অগুকধুপগন্ধি ভি ব্যক্তহেমরশটৈ 
লোল্যাললক্ষ্যমাণকনকমেখলাগু টং হৈমটৈনহেমন্তে ভটবঃ1 সর্বত্রাদণ 
চ তলোপশ্চেতি হেমন্তশব্দাদণ্ প্রত্যয়ন্লেপশ্চ | নিবসটনরহশুকৈঃ 
সুমধ্যমাঃ স্বির়ঃ একতে। নিভট্কদেশে আগ্রথনমোক্ষয়ে। নী বাবিদ্ধা- 
বিঅ্ংসনয়ো। লৌলুপমাসন্তৎ তং জত্ু,রাচকুঘুঃ ॥ &১॥ অর্পিতেতি | 
নিবাতীঃ বাঁভরহিতাঃ কুক্ষয়োউভ্যন্তরাণি যেষাং তেষব গর্তবেশ্মাজু 
গৃহ্ান্তর্গছেযু অর্পিতাঃ দত্তাঃ ভ্তিমিতাঃ নিবাতত্বান্সিশ্চল। দীপীএব 

দৃষ্টয়ে। যাতি স্তাঁঃ | অত্রানিমিবদৃক্টিত্ব্চ গম্যতে | সর্বসূরতান্তরক্ষমঃ 
ভাপন্থেদাপনোদন ত্বা্দীর্ঘকালত্বীচ্চ অর্বেষাং সুরতান্তরাঁণাৎ সু'রত- 
তেদানাঁৎ ক্ষমাঃ ক্রিরাঙ্ছাঃ শিশিররাত্রয়ঃ তস্যাগ্নিবর্ণস্য সাক্ষিতাৎ ষযু/। 

বিবিস্তকাঁলদেশত্বাদবথেচ্ছং বিজ্ছারেত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ দর্দিণেনেতি | 



২৮২, রঘুবদ্শে | [১৯ সর্; 

অঙ্গনাঁঃ দক্ষিণেন পবনেন মলরখনিলেন জঅন্ততৎ জনিত সপল্লবং 

চুতকুকুমৎ প্রেক্ষ্য অবধৃতবিগ্রহা স্ত্যক্তবিরোধাঃ সত্যঃ ছুকৎসহুবিয়োগং 
দুঃসহবিরহং তয় অন্বটনযু$ তদ্িরহমসহুমানাঃ স্বয়মেবানুনীতবত্য- 
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ তা ইতি | তীঁঃ অঙ্গনাঃ স্বমঙ্কৎ স্বকীরমুৎ্সঙ্গয়ু অধি- 
রোপ্য পারিজনেনাপবিদ্ধর1 সংপ্রেষিতয় দোলয়। মুক্তরজ্জুত্যত্তুদোলী- 

সৃত্রং যথা তথা প্রেগ্বয়ম চালয়ন ভয়চ্ছলাঁৎ পতনভয়মিষাঁ বাঁছুভি- 

ভূটিজঃ নিবিড়ৎ কণ্ঠবন্ধানমব অবাপ.প্রাপ স্বয়ৎগ্রহাশ্লেষ্থমন্বসৃদিত্যর্থ। 
॥ ৪৪ ॥'তমিতি | শ্রিয়াঁঃ পয়োধরেধু স্তনেষু নিষিক্তমূ উক্ষিত চন্দনং 

বেধু ₹তঃ মেক্তিটৈগ্রথিতানি প্রোতানি চাকভূষণাঁনি যেয়ু তৈঃ 
মুক্তাঁপ্রারাভরটৈরিত্যর্থঃ আোণিলম্ষিন্যঃ মণিমেখলাঃ মরকতাঁদিমণি- 

যুক্তকটিন্মত্রানি যেখু তাঁদৃশৈঃ গ্রীক্সবেশবিধিভিঃ উষ্ণকাঁলোচিতনেপথ্য- 
বিধাঁতিনঃ শীতলোপায়ৈরিত্যর্থঃ, তমন্সিবর্ণৎ সিষেবিরে ॥ ৪৫ ॥ যদিতি| 

সোইগ্সিবর্ণঃ লগ্নঃ সহকাঁরঃ চুতপল্লবে! যম্মিন্ তং রক্তপাটলম্য পাটল- 
কুলুমস্য সমাঁগমে। যস্য তম আসবহ মদ্যৎ পপেখ ইতি যু তেনাঁসব- 

পানেন মধুনির্গমাদ্বসন্তাপগমাঁৎ, কূশো! মন্দ্বীর্ধ্যঃ তন্য চিউষোনিঃ 
কাঁমঃ পুনর্নৰঃ প্রবলোউভবৎ, ॥ ৪৮ ॥ এবমিতি | এবম্ অনঙ্গবাহিতঃ 

কামপ্রেরিতঃ অন্যকার্ধ্যবিমুখঃ স পার্থিব ইন্িয়াণাঁহৎ আুখানি সুখক- 
রাঁণি শব্দাদীনি নির্কিশনূ অন্গুভবন আত্মনো লক্ষণৈঃ কুটজঅগ্ধারণাদি- 
চিউহঃ নিবেদিতান অয়মৃত্ুরিদাঁনীং বর্ভতে ইতি জ্ঞাপিতান্ খতৃন 

বর্ষাদীনন অত্যবাহয়ৎ অগময়ৎ 1৪৩ ॥ তমিতি ॥ প্রমত্তং ব্যসনীসক্ত- 

মপি তৎ নৃপং প্রভাবতঃ অন্যপীর্থিবাঃ আক্রমিতুমভিভবিতুৎ ন শেকুঃ 

ন শক্তাঃ, রতিরাগসম্তব আমরে। ব্যাধিস্ত ক্ষয়রোঁশ ইত্যর্থঃ, দক্ষদা 

'দক্ষপ্রজপতেঃ শাপঃ চক্্রমিব, অক্ষিণোৎ অকর্শয় | শাপোকিগি 

রতিরাগসস্তব ইতি | দক্ষঃ কিল অন্যাঃ স্বকন্যা উপেক্ষ্য রোহিণ্যামের 

রমমাণহ রাজাঁনং সোম শশীপ পম্চাদদ্যাঁপি ক্ষয়্ূপেণ তং ক্ষিণৌতী- 

ত্যুপাখ্যায়তে 1৪৮ ॥ দৃষ্টেতি | ভিষজাহ টবদ্যানামনাঅবো। বি 
নস্থিতঃ| বচনে স্থিত আশ্রবইত্যমরঃ | অবিধেয় ইত্যর্থঃ | সঃ দুটি" 

দোষমপি রোগজননাদেতি শেষঃ তৎ সঙ্গস্য বস্তু সঙ্গ বস্ত স্্রীমদ্যা" 

দিকং সঙ্গজনকৎ বস্ত নাত্যজৎ | তথাছি? ইক্জ্রিয়গণঃ স্বাডতি বিষয়ৈঃ 



১৯ সর্থঃ ] সঞ্জীবনী 'টাকা। ২৮৩ 

হৃতস্ত হৃতশ্চেৎ তত স্তেভ্যো। বিষয়েভেো দুঃখ কচ্ছে,ণ নিবীর্ধযতে, 
ছুস্তাজাঃ খলু বিষয়া ইত্যর্থঃ ॥৪৯॥ তস্যেতি | তস্য রাঁজ্ঞঃ পাও বদন অ- 
প্পভৃষণ পরিমিতাত্ভরণণ সাঁবলম্বং দীসদিহজ্তীবলম্বসহিতৎ গমন 
যস্যাঁং সা সাঁবলম্বগমনা মৃদ্ুল্বন। হীনস্বরা রাঁজ্ঞঃ সৌমসা যন্ম! রাজক্ষম 

ক্ষররোঁগ ভ্তেন ষ! পরিহাঁনিঃ ক্ষীণাঁবস্থা) কাময়তে বিষয়ধনিচ্ছতি কাঁম- 
যানঃ | কমের্ণিওস্তাৎ শালছ | অনিত্যমাগমশীললমতি মুমাগমাভীবঃ | 

এতদেবাঁভিপ্রেত্যোক্তম্ বামনেনাপি কাঁময়ানশব্দঃ সিদ্ধোনাদিশ্চেতি | 

তপ্য সমবস্থয়। কাঁমুকীবস্থুয়া তুল সাম্যমাযযেখ এপ কালকূতো। 
বিশেযোধবন্থা | বিশেষ: কালিকোউবস্থেত্যমরঃ ॥ ৫০ ॥ ব্যোমেতি ! 

রাঁজ্ঞি ক্ষয়াতুরে সতি তৎকুলং রঘ্বুকুলং পশ্চিমকলায়াং স্থিত ইন্দ্ব- 
ধশ্মিত্তৎ কলাবিশিন্টেম্দ্ ব্যোম বা ব্যোঁমেব | বাশব্দ ইবার্থে, যথা" 

দণ্ডী, ইববদ্বাধথাশব্বাবিতি | পঙ্কশেষহ ধর্মপল্ুলমিব, বামনার্চিঃ 
অপ্পশিখ দীপভখীজনহ দীপপীত্রমিব, অভূৎ ॥ ৫১ ॥ বাঢ়মিতি | 
বাঁঢ়ৎ সত্যয়ু এষ পীর্থিবঃ দিবসেষু, পুত্রজদ্মানে পুত্রোদয়ার্ঘৎ কর্ম জপা- 
দিক সাপয়তি ইত্যেবম অদর্শিতকজে| নিগৃহছিতরোগাঁঃ সম্তৌঙস্য 
রাজ্জে। মন্ত্রিণঃ অথশক্ষিনীঃ ব্যসনশঙ্কিনী প্রজীঃ শরৎ, উচু? ॥ ৫২ ॥ 

সইতি | সতু অগ্নিবর্ণঃ অনেকবনিতাঁসখঃ সন্নপি, পাঁবনীহ পিতৃখণ- 

মোৌচনীং সন্ততিমনবলোক্য পুত্রমনবাঁপ্যেত্যর্থ£, উৈদ্যযত্পরিভীবিনহ 
গদং রোগৎ প্রদীপো বায়"মিব নাত্যগাঁৎ নাতিচক্রীম মমারেত্যর্থঃ ॥ 

৫৩ ॥ তমিতি | পশ্চিমক্রতুবিদ1 অস্ত্যেফিবিধিজ্কেন পুরোধসা সঙ্গতাঃ 
সমেতাঁহ মন্ত্রিণঃ গৃছোঁপিবনএব গৃহাঠরামএৰ | আঁরামহ স্যাঁছুপবনমি ত্য- 

মরঃ | রোগশন্তিমপদিশ্য শীন্তিকম্ম ব্যপদিশ্য তমগ্নিতর্ণৎ সম্ভ.তে সমৃদ্ধে 
শিখিনি অগ্নেগ গুম প্রকাশম আদখুই নিদখুঃ ॥ ৫8 ॥ তৈরিতি | আশু 
শীঘ্রেৎ কতঃ প্রকুতিমুখ্যানাৎ পৌবরজনপ্রধানীনাঁৎ সংগ্রহঃ সন্গিপাতননং 
বৈক্তাদৃুশৈ তত মন্থ্িভিঃ সাধু নিপুণহ দৃষ্ট শুভগর্ভলক্ষণণ পরীক্ষিত- 

শুভগর্ডচিহ্থা তস্যাগ্সিবর্ণন্য সহধশ্মচারিণী নরাধিপশ্রিয়ৎ এরত্যপদ্যত 
রাজ্যলক্ষমীৎ প্রাপ ॥ ৫৫ ॥ তস্যাইতি | তথাবিধয়। নরেজ্মবিপত্ত্যা যঃ 
শোঁক ভ্তপ্মীড্ষৈর্র্বিলৌচনজটলেৈঃ প্রথমীভিতপ্তঃ তস্য গর্ভঃ কনককু- 

স্তানাৎ মুখৈকজুঝিতেন শিশিরে শীতলেন বংশীতিষেকবিধিন। 



২৮৪ রদ্ুবংশে | [.১৯ অর্থঃ 

লক্ষণর। অভিষেকজলেন ' নির্বাপিতঃ আপ্যার়িতঃ ॥ ৫&॥ তমিতি। 

প্রসবে। গর্জমৌচনং ফলঞ্চ বিবক্ষিতমূ | স্যাছুৎপীঁদে ফলে পুস্পে প্রম- 

বে! গর্ভমোচনে ইত্যমরঃ | তস্য যঃ সমরঃ তদাকাজিক্িণীনাৎ প্রজানাং 
ভীবার্থং ভীবাঁয় ভূতয়ে ইত্যর্থ:। ভীবে! লীলা ক্রিয়াচেষ্টীভূত্যতি গ্রার- 
জন্তপ্বিতি যাঁদবঃ | ক্ষিতিঃ অন্তর নভোবীজমুর্টিমিব আবগমী- 

জযপ্তং বীজমু্টিং যথা ধত্ে তন্থদিত্যর্থঃ| মু্টিশব্দে। দ্বিলিঙ্গং। 

অক্লীবে৭ মৃ্টিমুস্তকাঁবিতি যীদবঃ| অন্তরগচমন্তর্গতং তং গর্ভং দধান' 

হেমসিংহীসনস্থ? অব্যাহতাজ্ঞা রাজী মেখৈর্মলে ভটবঃ মূলীগতৈর 

আটগুরিত্যর্থ: স্থবিরসচ্চিবৈ র্রন্ধীমাঁত্যি সার্দৎ ভর্তুঃ রাঁজ্যৎ বিধিব- 
দ্বিধ্যর্থং যধাশীস্ত্মিত্যর্থ: | অর্থার্থে বতিপ্রত্যয়ঃ | অশিষৎ শাস্তি ম্ম। 

“সর্তিশীস্ত্র্তিভ্যশ্চেভি ঢেরঙুশীসইদগ্ুছলোরিতীকাঁরঃ ॥ ৫৭॥ 

ইতি জ্ীমহৌপাধ্যা়কৌলীচলমনল্লিনীথল্রিবিরচিভংসবৎ 

রখঘুবংশব্যাখ্যায়াঁং সপ্পীবনীসমাখ্যায়ামে- 

কৌনবিংশহ সর্গহ ॥ 

মম্পম্। 



পরিশিষ্ট । 

অদ--উশীনরের ভ্র/ত। তিতিক্ষুর কুলোস্ভব বলির ভার্ধ্য1-গর্ভে ও 
দীর্ঘতমার ও রসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিজ, স্ক্ষা এবংপুগু, নামে পচ পুত্র 
জন্মে ;উাহ।দের মধ মিনি যে দেশে বাস করেন সেই দেশ তহ্ার খামে 
বিখা।ত হয়| সেই অঙ্গ এই দেশে প্রথম বাঁস করিয়াছিলেন বলিয়! 
ইহার নাম অঙ্গ; বর্তমান ভাগলপুর প্রদেশকে অঙ্গ বলে । চম্পা নগর 
ইহার রাজ ধাশী ছিল; অঙ্গবংশো স্ব চল্প রাঁজ। ইহ! স্থাপন করেন । 
চন্পৌোধশ্চম্পাহ নিবেশয়।মান। তন্ত্রবৌথিনী পত্রিকা] | 

অনুপদেশ -বিন্ধ্য গিরির পৃষ্ঠে যে সকল দেশ উত্ত হইয়াছে তাঁহার 
মধ্যেই অহ্প এক দেশ | শব্দ কণ্পজ্রম | এক্ষণে মে প্রদেশ অণৃপদেশ 
বলিয়। অন্গুমিত হয় | 

অবন্তী-_বর্তমাঁন মালওয়। দেশের নাঁণ অবস্তী ; উজ্জয়িলদী ভেঁজীন) 
ইহার রাজধানী | লাসেনের প্রাচীন ভারত বর্ষের মানচিত্র | 

উত্সবসন্কেত অর্জনের দিশ্বিজয় মধ্যে উৎসবমক্কেত এবংনকুলের 
পশ্চিম দিথিজরে উৎ্সবসঙ্কেত জাতির উল্লেখ আছে। উইলসনের 
বিষ্পুরাণ | 

উৎ্কল--(উড়িষ্য।) চজ্জ বংশীয় রাজ! সুছান্নের পুত্র উৎকল 
বারা এই দেশ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য ইহার নাঁম উৎ্কল | তন্্রবে!ঃ | 

উন্তর কোঁশল।__সরযু তীরস্ফিত একটি মঙ্গণম গ্রাম | ইহ! গশ্), ধন 
পাঁণ্যে পুর্ণ” উন্নত, ও হর্ধযুক্ত ছিল | ইহাতে অযোধ্যা নামে বিধাত 
নগরী স্থাপিত হইফ|ছিল | ই] পুরাক।লে মানবেন মন্ত্র দ্বার। 
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নির্মিত হয়| গরচেতভাঁর পুত্র মনু, মলুর পুত্র ইক্ষকু * সেই ইক্ষু 

আধোধ্যাতে প্রথন রঙ্গ হইঘাছিলেন | তত্ববোঃ | বর্তমান আউভ্। 
খক্ষবান্ পর্ধত বিষ্। পুরাণের দ্বিতীর অংশ অনুসারে খঙ্গবার 

ভাপী নদীর উৎপত্তি স্থান এবং বানু পুরাণের অনুষঙ্গ পাঁদ অনুসারে 
নর্মাদারঙ উদ্ভব স্থাল | বস্তুতঃ ভাঁপী ও শর্শদাঁনদী বর্তমান গন্দোয়ান। 

নামক দেশ স্থিত পর্বত হুইভভ উৎপন্ন ছয়; অন্তএব সেই পর্বতেরই 
প্রাচীন নাষ খক্ষবত, বা খক্ষবান | কত্ববে!ঃ | 

কাপিশ] নদী-_লুবর্ণরেখ কেই কপিশ! বলে । লাঃ মাঃ | 
কলিম দেশ--উৎ্কলের দক্ষিণ দ্ররবিড় পর্ধযস্ত সমুদ্র ভীরস্থ দেশের 

নাম কলিঙ্গ| তাঁরভ সযুদ্রশ্ছিত বাছিল ও জাব। দ্বীপবাদিদের মধে। 

সপ্রদেশই,কিলিঙ্গ দেশ মাচ জ্ঞাত আছে? গ্রীক গ্রদ্থকাঁর টলেমি ও 
প্লিনিঞ শৎপ্রদেশকে কলিঙ্গ নগর ঘা কলিঙ্গ দেশের স্থান. নির্দেশ 

করিয়াছেন 1 'এবহ শক্কি সঙ্গম তজ্ক্েও উহার বিভীগ দ্বার। কলিঙ্গ ও 

কালি ছুই দাম উক্ত হইয়াছে । তত্ববোঃ | বর্তমান সরুকীর প্রদেশই 

কলিঙ্গ বলিয়| অনুমিত হয় )উহ্নার ক্লাজধানী ওয়ার্গল | 

কাঁমজপ-_বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব এবং আসামের পশ্চিম ভাগ কাম 

বূপ। তত্ত্বে 2 | 

কাশ্বোজ-বোখারার দক্ষিন অহশ পাীরোপমিশ পর্বতে ও তাহার 

উত্তর ভূমি যে সকল স্থাঁনে কান্বোজ জাতির অধিবাস ছিল সেই সনম 

ও স্থান কাঁঘোজ বলিয়। উত্ত হইতে পারে | অদ্যাপি সে স্থানে উত্ক্কট 

অশ্ব সকল উৎপন্ন ছুইয়। থাকে | এইক্ষণে হিন্দুকুশ পর্কতে কেজি, 

কাঁমতেজি, কাঁমৌক প্রভৃতি নমে কতিপয় নিয়াপৌষ জাতির বদতি 

আছে | বোঁধ হয় তাহার।ই কার্ধে'জ, স্বদেশ হইতে পুর্ব দিকে পলারিত 

হইয়। হিন্দু কুশ পর্বতে আশ্রয় লইয়াছ্থে | বিশেষতঃ ভাহাঁদের এমও 

জনশ্রুতি৪ পাধারণ রূপে প্রচলিত আছে যে তাহারা মুসলমান দিগের 

দ্বার কাঁদ্দাহাঁর সপ্পিছ্িত দেশ হইতে বহি্ছৃত হুইয়। হিন্দু কুশে বাঁ 

কক্সিডেছে | আঁর যাঁন্ক খবি সংস্কৃত নিকক্ত বিদ্যার দ্বিতীয় অধ/াঘের 

প্রথম পাদে টৈদ্দিক সংস্কতের অন্তর্গত 'শবতি? ক্রিরার অর্থ প্রতি" 
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পাদনে লেখেন যে “শবতি গভি কর্ম। কাঙ্বোজেছের ভাবতে ৮ ৭ কা 
ঘোৌজ দেশে গতি অর্থে শবভিক্তিয়ার প্রয়োগ প্রচলিভ আছে 1৮ 
অতএব যাক্ক ষ্কবির কালে কাঁথ্ধোজ দেশে সংক্কৃত ব! সং্ব্ত 
মূলক কোন ভাঁষা চলিত ছিল | হিন্্কৃশ পর্বতীয় বর্তমান নিয়াপোষ- 
দিগের ভাষাও সংস্কৃত মূলক ; অতএব তাঁহাদিগ্েরই কতক লোক যে 
পুর্ধে কাস্বোজ দেশে বদতি করিত ইছা সম্পূর্ণ সম্ভব | তন্তববে।ঃ | 

কাবেরী নদী--( অর্ধ গঙ্গা) পশ্চিম ঘাট পর্বত হইতে উদ্ভব 

হুইঘ1 মহীনুর প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে | লাঃ মাঃ। 

কারাপথ-- ভারত বর্ষের উত্তরে যে সকল দেশবর্িত আহে, তাঁহার 

মবেয কেকয় দেশের নিকটবন্ধী কার! বলিয়। যে দেশ বিরৃত হইযাছে 

সম্ভবতঃ সেই দেশই কারাপধ বলিয়া অনুমিত ছয় | শদদকল্পক্রম | 
কিরাঁত--ইহাঁর! ভারতবর্ষের পুর্বদিকশ্থিত ল্লেস্ছ জাতির মধ্যে 

গণ্য ছয়, যথ। বিঝুপুরাঁণে “ পুর্বে কিরাত! যন্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ 

স্থিতাঁঃ ॥” এইক্ণে হিমালরের পূর্বভীগে মিকিমের পশ্চিষে 
মুঙ্গেরের পর্বতে এক কিরাত জাতি বাস করে। এরিয়।ন প্রভৃতি 
গ্রীক প্রস্থ কর্তীর| ইহাঁদিগকে কিহানদি শব্দে বলিয়াছেন | মন্নুসংহিতা 
এতৃতি নংম্কৃভ গ্রন্থে পশ্চিমোত্বরীধ স্লেস্ছ জাঁতিদিগের মধোও ইচ্ছার! 

ধৃত হইয়াছে, এবং টলেমি ওকসদ নদীর সন্পিধানে এক কিরাত জাতির 

বসতি উল্লেখ করিরণছেন। তত্ববো 2 | 
কুশাবতী নগরী--ধিপ্ধা পর্ধতের শিখর সান্সিব; এই লগর কুশ- 

দ্বার। প্রতিষ্ঠিত হয়, ইছ। তঙ্কাঁলে অযোধ্যার রাজনানী ছিল; এই 
ক্ষণে দ্বারক। বলিয়। এপালিদ্ধ। বছু দ্বাখ বিশিষ্ট বল্ির। ইহার মাপ 

দ্বারকী | উঃ: বিঃ| 

কেকয়_পঞ্চাবের অন্তর্গত বিপাঁশ! নদীর কিয়ন্দ,র পশ্চিমে 
পর্বত্বময় দেশকে কেকয় বলে । লাঁঃ মাঃ 

কেরল দেশ-সন্যাদ্রি খণ্ডে এইব্ূপ আখ্যান আছে যে পরশু 

রাঁদ সহ্যাদ্ি পর্বত হইতে কুঠার ক্ষেপ করিলেন, সেই কুঠার পঞ্জনেঃ 

স্থান হইতে সমুদ্র অব্ন্থভ হইলেন | নেই স্থানের নাঁম কেরল বা 
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পরশুরাম ক্ষেত্র | সেই স্থানের উত্তর সীম। সহ্যাত্রি পর্বত ও 
দক্ষিণ সীম কন্যাকুমারী। কেরল রণজ্য চতুর্ভাগে বিভ্তক্ত হয়, যথ। 

তুঙ্গু ঝ্জা, কুপ রাজ্য) কেরল রাজ্য এবং মৃষিক রাঁজ্য। তত্ত্বে; | 

মলাবার ব। কাঁনার।র প্রাচীন নাম কেরল। 

ক্রথটৈশিক--বিদর্ভ দেশের নাম ক্রথটৈশিক ; বিদর্ভ নামক রাজার 

ছুই পুত্র ক্রধ ও ৈশিক এই দুই জনের নামীনুমাঁরে ক্রথটশিক 
আখ্7াত হইয়াছে | বিদর ও বিদর্ভ একই দেশ; কিন্তবিরার & 

খীন্দেশের অধিকাংশ উদ্ধার সঙ্গে সংস্ষ্ট বোধ হয় | উঃ বিঃ| 
, ক্রেধঞ্চপর্ধত-হিমালয় শ্রেণীর কৌন এক ভাগ করে বলির। 

উক্ত হুইবাছে। আপিপ্াঁটিক রিমর্চ ৮ ম খণ্ড । 
গোকর্ন-সমুজ্রের উপকুলবত্ত্ণ তুলু প্রদেশের মধ্যে গোয়ার পায় 

পনর ক্রোশ ব্যবধানে গোঁকর্ণ অবস্থিত | এ প্রকার আখ্যায়িক। আছে 

যে রাবণ এই স্থানে মহাবলেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠ। করেন, তজ্জন্য ইহা 
বিখ্যাত হয় । প্রতি বদর পেঠষ মানে মহাঁবলেশ্বরের উত্সব উপলক্ষে 

তথায় অনেক লোকের মমগম হয়|] তদ্বাতীত বদরের মপ্যে ভিন্ন 

ভিন্ন সময়েও নান। প্রকার উৎসব হুইয় থাকে | এ স্থনে কোটি ভীর্থ 

নামে একটি জলাশয় আছে, তাহ! গন্াঁর তুল্য পবিত্র | যাত্রিরা গোক 
তীর্থ দর্শনে আগমন করিলে এঁ জলাশয়ে গুড় নিক্ষেপ করে । কবলি 

বেঙ্ছট রাঁমম্বামী এনীত দখক্ষিণধতোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | গোঁকর্ণ পরও 

রাঁম ক্ষেত্রর উত্তর সীমা! | তত্ববোঃ | 

গৌঁদাবরী _ইহা সহাজি পর্বত হইতে উদ্ভব হইরাছে, এই গোঁদ'- 

বরী তীরেই পঞ্চবটা | তন্তুবোঃ | ইহার আর এক নাম পুর্ধগ্গা | 

উঃ বিঃ) 

গোবর্ধন পর্ধত -মথুরার পশ্চিম ভরতপুরের সান্ধ্য এই পর্ব 

অবস্থিত ; ইহ। কৃষ্ণের লীলাচল বলিয়। প্রসিদ্ধ রহস্য-সন্দর্ত | 
গেখরীগুকপর্বত--বর্তমাঁন কোটগুক ; এই পর্ঝমত এক জন চোয়াঃ 

রজার অধিকারস্থ | হিমালয়ের যে স্থানে গৌরী তপস্য! করিয় ছিলেন 

তার নবম গেখুরীগুক 1 লেখক নারী! 
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চিন্রকুট পর্ঘত--রাঁমীয়ণ অনুসারে রামচজ্জ এই পর্বতের পরেই 

দণুকারণ্যে গ্রবেশ করেন । ইহা অদাপি বন্দেল খণ্ডে চিন্রাকোট নবমে 
খ্যাত আছে । তীর্থ বাত্রিরা অদ্যাঁপি সে স্তনকে রমচজ্ঞের বিশ্রীম 

স্থান জ্ঞান করে| তন্তববে।2 | বিন্ধাযপর্বতের পুর্বাৎশের নাম চিব্রকুট | 
লাঃ মাঃ 1 বর্তমান কাযৃটা | 

তমসা নদী--(অন্ধমতী) ইহা! খক্ষ পর্বত হইতে উদ্ভব হইয়াছে । 
বর্তমান নাম তোন্স, গরোয়।ল দেশ মনো পরবাহিত । লাঃ মাঃ | 

তক্ষশিলা--পঞ্জীবের মধ্যগত বিতন্তা গুলিন্ধু নদীর মধ্যবত্তর্ণ নগর; 

বর্তমান তখশিলা | উঃ বিঃ | 

তা়পণাঁ-ইহা পশ্চিগ ঘাঁট অর্থাৎ মলর পর্বত হইতে উদ্ভব হইয়া 

টিনাবেলি দেশে প্রবাহিত হইঘাছে । উঃ বিঃ। 

ত্রিকুট পর্ধত-_ প্রাচীন মহ।দ্বীপের দক্ষিণ পুর্ধ ত্রিকুট পর্বত; 
ইহার তিনটা শৃঙ্গ আছে বলিয়। ত্রিক্ুট নাম হইয়াছে । আঃ রিং ৮ ম 

খঃ| আুমেকর দঙ্ষিণ দিকস্থ পর্ঝতের নাম ব্রিকুট | শব্দকণ্পজ্রম | 

ইছার নাম স্ুবেল বলিয়াঁগড বর্ণিত হইধাঁছে 1 হেমক্দ | বর্তমান 
কিনিউন পর্বত ত্রিকৃট বলিয়! অনুমিত হয় | লাঃ মাঃ। 

দগ্ডকারণ্য সমস্ত দাক্ষিণাঁতা, সম্প,্রূপে তাহার পুর্বভাঁগ যে 
সংমান্যতঃ দণ্ডঙ্গারণ্য নামে এরমিদ্ধ ছিল ইহা! রামায়ণের অরণ্য কাগ্ 

পাঠে সহজে প্রতীত হুষ | ভনুবেঃ। গোঁদীবরীর দক্ষিণ পারকেই 

দণ্ডকাঁরণ্য % বলে। উঃ বিঃ | 

দর্দ,র পর্বত দাক্ষিণাত্র অন্তর্গত মলয় পর্বতের সন্মিহিত ও 

মহা পর্বতের দক্ষিণ স্থিত মে পর্বত তাহার মম দরদ, ] 

* পুনে দ্রবিড দেশ তুণ্দর নামে এক প্রাচীন রাজার খাসনাপধীন থাকায় তদ্সিব- 
ওল বলিয়া বখ্যাত ছিল ।পরে ইহা দণগ্ডক বাজাব নাগাহ্সাঁতে দণুডকারণয এবং তো" 
মঞ্চ রাজার নামানুজ্রমে তোগুসণ্ডল বলিগা আখ্যাঁত হয় । অবশবে কাঞ্জি ইহার 
গাজধাগাী হইল উভারে কাক্িসিপ্ুল খলিত | প্রবিগ তিন বংশে বিভক্কী খখা তোপ, 
(চর এবত পাঞ্য। কব রাঃ | 
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নন্দিগ্রীম-শিষধদেশের অন্তর্গত শৃ্গবের পুরের সন্নিহিত গাঁ 

অযোধ্যা কাণ্ড। 

দর্মদ] নদী__বায়ুপুরাণে বিদ্ধ্যপর্কত ইহার উদ্ভব স্থান উত্ত মা 
হইয়। খক্ষ পর্বত বর্ণিত হইয়াছে; বস্ততঃ গন্দোয়ানাই ইহার উৎপত্তি 
স্থান | উঃ বিং| অমরকোষে নর্মদকে মেখলকন্যকা, রেব।ও সোমোত্তব। 
বলে | 

নাগপুর-ইহ।গন্দোয়।ন। এদেশস্থ একটি সুরক্ষিত বিস্তীর্ণ নগর | 
পুর্বে নিষধ দেশাধিপতি ভীম রাজার রাজধানী ছিল | কঃ বঃ রাঃ। 

এক্ষণে ইহ। নর্মদ! নদীর সমীপবর্তী বিরাঁর প্রদেশের প্রধান নগর | 
নৈমিযারণ্া-- ত্রন্ধাবর্তের লীমা সরস্বতী নদীতীরস্থিত যে মহারণ্ 

তাহার নাম টননিষারণ্য। কানপুরের পর পাঁরের উত্তর প্রায় সাত 
ক্রোঁশ চুর হইতে এই অরণ্য বিস্তীর্ণ হইয়। পড়িয়া | হিন্দৃন্থানী- 

য়ের1! ইহাকে নিষ্খীর্মিশ্র বলে। নিমখার শব্দটি নৈমিধাঁর অপক্রশ, 
আর এ অরণ্য মধ্যে একটি প্রশস্ত সরোবর আছে তাহা মিএ বলিয়। 
আঁখ্যাঁত, এই ছুই শব্দের সমীকরণে নৈমিষারণ্যের নাম নিমখারমিত্র 
হইয়| থাকিবে | এ সরোঁবরের ধারে দদীচিমুনির আশ্রম ছিল? এই 

স্থানেই তিনি দেহ ত্যাগ করেন। লোঃ বাঃ 

পঞ্চবটা--গোঁদাঁবরী তীরস্থিত কানন! টেলুণ্ড দেশ মধ্যে ইঞ্জের 

স্বর্গোদ্যান নামে পাচটি উদ্যান আছে, যথ। অমরাঁরাঁম, কমরারাম, 
শ্ীরারাম, ভীমারাম ও দ্রাঙ্ষারাঁম | এই পাঁচ খাঁনি উদ্যান পরম্পর 
বড় দূরস্থিত নয়, অদ্যাপি উহ্বীরান্য স্বনামে বিখ্যাত আছে; উহ্বাদের 
সম্টিকে পঞ্চ আরাম বল | উল্লেখিত আক্ষারাঁমে তাঁরকাজুরের 
একটি মন্দির আঁছে, সেই মন্দিরের সশ্মখবর্তা যে একটি প্রশস্ত সরোবর ও 
ক্ষুদ্র কৃণ্ড আছে তাহাকে তত্রত্য অধিবাঁসির! গোঁদাঁবরী ভীর্থ বলি! 
মান্য করে। তথ্যতীত জনপুর্ণ মহানগর নাঁজিক এ গোঁদাবরীর উত্তয 

কুলবন্তা্য এই স্থানে পীরামীনুজ লক্ষণ সুর্পনখাঁর নাসিক ছেদন করে 

বলিয়। ইহছ)র নাম নাপিক হইয়াছে; অদ্যাপি এখাঁনে রান, লক্ষণ € 
সীতার মন্দির আছে | কঃ বঃ রাঃ| রাঁমায়ণের অরণ্য কাণ্ডে গ্রতিণ 
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হইয়াছে র।মচজোর পঞ্চবটীতে অবস্থান কালেই শ্ুর্পনথার নাঁসিকা 

ছেদন কর। হয়; অতএব গোঁদাবরী তীরস্থিত নাসিক নগর পঞ্চবটীর যে 
অন্তর্গত তাহার সংশয় মাঁই এবং সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত পঞ্চ আরমই 

পঞ্চবটা | | 
পঞ্চ1পুদর সরোবর-__পঞ্চবটীর মধ্যস্থিত সরোবর । পৌরাণিক 

আখ্যান অনুসারে লতা বুদ বুদা, শ্যাম? প্রভৃতি পণচটি অপৃমরা শত কর্ণি 
খধির অভিসম্পীতে জলরূপে পরিণত হইলে এই সরোৌবের উৎ্পন্তিহয় | 

পম্পাসরোৌবর-- দক্ষিণণপথে খরযামৃক পর্বত ইছাঁর উদ্ভব স্থান | 

পাটলীপুর _ইহ! মগদের রাঁজপাঁনী কুসুমবতী অথব]1 পদ্মাবতী 

নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার বর্তমান নাম পাঁটনা গ আজিমাবাদ | 

আঃ রি ৮ মখণ্ড। 

পাণ্-পাঁগুারাঁজা দণ্ডকাঁরণ্যের তন্তঃপাঁতী ; ইহার দক্ষিণ সীম। 

কন্যাকুমাঁরী, উত্তর জীমা বয়ক (বর্গু ) নদী, পুর্বসীম1 সমুদ্র এবহ 
পশ্চিম সীমা মলয়শিরি ও চের রাঁজ্য। তত্তববোঃ | 

পুক্ষলবভী--বর্তমান অটক | লা মাঃ 
প্রীগজ্যোতিষ-অমাবনুর বংশোস্তৰ ফুশ রাঁজাঁর পুত্র অমূর্তরয়।র 

পুরী প্রাগজ্যোতিষ ; ইহার অন্য এক নাম কামরূপ | হেমচজ্ | এবং 

কালিনকাপুরাণেও তাহ। ডি করিযখছেন, “অভ্রেব হি শ্থিতো। 

ব্রহ্মা প্রাঙুক্ষত্রৎ সসর্ভ্ভহ | ততঃ প্রাগঞ্যোতিষাখোরং পুরী শক্র- 

পুরীলমা | তত্ববোঃ | 
মগধদেশ-_দক্ষিণ বেছাঁরকে মগধ ধলে | মাঁগধ! নদী হইতে মগধ 

দেশের নাম উৎপন্ন হইয়। থাঁফিবে | এ 
মন্দর পর্বত-_সুমেকর পূর্বদিকে যে পর্ধত অবস্থিত তাহাকে মন্দর 

রে । সুবিন্দুর্মন্দরোবেঠঃ | ইহ! মহাঁচল বলিয়াও বর্ণিত হুইয়াঁছে। শব্দ- 
' কপ্পক্ম ।এই পর্বত এখন তীর্থ স্থান বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে ও অদ্যাঁপি 
 মীগা ও জন্নযাসীরা তথায় তীর্থ দর্শনার্ঘ গমন করিয়া থাকে | লোঃ বাঁঃ। 

.. মন্দাকিলী-ইহ| বাঁযুপুরঁণ অনুসারে খক্ষ এবং মহণভীরতের মতে 
ব্রিকট পর্বাত হইন্ডে উদ্ভব হইয়াছে । উঃ বিঃ | 
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নধূপর-মথুরার ন।ম মধৃপত্ন | উঃ বিঃ | 
মলয় পর্বত--পশ্চিম ঘ।ট পর্বতের নাগ মলয় ; এই পর্রতে চন্দন 

কন্ঠ উৎপন্ন হুয় বলিয়া! ইছারে চন্দনাঁক্রি বলে | আঃ রিঃ ৮ম খঃ। 
মহ্াকাঁল পর্বত--ইহ। অবন্তী দেশের মধ্যে অবস্থিত | এই স্থানে 

মহাঁকীল নাঁমে এক শিব আছেন বলিয়। ইহার নম মহাকাল হুইরাছে। 
এই পর্বত হইতে যেনদী উদ্ভব হুইয়। প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে 

শগ্রা বলে। 1 শিগ্রার অপভ্রহশ শপ্.র1 এবং পারিপাত্রের কোন 

₹শের নাঁম মহাঁকাঁল হইবে | লোঃ বাঃ | 

মহেন্দ্র পর্ধত--সগ্ডকুল পর্বতের মধো মহেক্দ্র এক কুলপর্বত ; 

উড়িষ্য। ও উত্তর সর্কাঁর অবধি গন্দোর়।ন। পর্য্যন্ত যে পর্ষত সকল 

ব্যাপ্ত আঁছে তাহার নাম মহেত্্র বলিষ। অনুমিত হইয়াছে, পুরাণের 
টিখন অনুসারে ত্রিসাঁম!, খবিকুলা। প্রভৃতি নদী মহেজ্ পর্বত হইতে 

উৎপন্ন হুইয়!'ছে, তয়ধ্যে খষিকুল্যা নদী উৎ্কলের পর্ধতে উৎপন্ন 

হইয়। গাঁঞ্ীমের নিকট সমুদ্রে প্রবিষ্ট হুইয়াঁছে; ইতর ভাঁষাঁতে তাহা 
রষিকুইল। শব্দে উক্ত হুয় | গাঞ্জামের নিকট কতক দূর অদ্যাপি 
মহীক্র নামে প্রসিদ্ধ আছে। তত্তুবোঃ। 

মাঁল্যবান পর্বত--ভাঁরতবর্ধীয় উত্তর দিকস্থ পর্বত শ্রেণীকে ম!লা- 

বান বলে | ইহা মেক পর্বতের পূর্বদিকে স্থিত। উঃ বিঃ| 
মাঁহিত্মতী নগরী-_-বর্তমাঁন দিন মাহেশ্বরপুর ; কার্ভীবীর্যযনের 

পুর্ব পুকষ আঁহপঞ্চের পুর মহিগ্ননি নরপতি দ্বার এই মাহি্মতী 
নগরী নর্মদা তীরে নির্মিত হয় | এই নগর কাঁ্তবীর্য্যাঞজ্জনে! 

সহ ন্ববাঁভুক নামানুসারে অদ্যাপি জঅহ্শ্রবাহুকাবন্তি বলিয়। প্রসি 

আছে । তত্ত্ববো | 

নিথিল1 বর্তমান ত্রিহত; গগুডকী নদী ইহার পশ্চিম সীম | ইহা 

ইক্ষ1কুর পুত্র মিথি রাজ দ্বার প্রতিষিত হয় বলিয় ইস্থার নাঁম দিথি/ 

লা বিষ্ুপুর(ণাদির প্রমাণ অনুসারে মিথি ও বিদেহ একই ব্যক্তির 

নাম, তম্নিমিত নিথখিলাঁকে বিদেহ বলে; মিথির অন্য এক নাম জনক 

তদনুপারে উহ্থারে অনেকে জনকপূর বলিয়। থাঁকেন। এ | 
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মুরলা_-কেরল দেশীয় নদী + নর্্মদাকেই অনেকে মুরল1 বলেন | 
& যবন-_ইদাঁনীন্তন সংস্ক,ত গ্রন্থকীরেরণ পাঁঠীন, কি আরব, কি তুর্ক 

তীয় মুসলমানের প্রতি যবন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্ত মুসল- 
[ন ধর্ম প্রকাঁশের পুর্বকাঁলীন ভূরি গ্রন্থে জাতি বিশেষের প্রতি 

[নন শব্দের প্রয়োগ আছে 1 বস্ত্রতঃ অশোক রাঁজার শিপ্প লিপি 1 

রা ও অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা ইহা স্থাপিত হইয়াছে যে ইন়ুরোপীর 
ক লোক যাহার। কিয়ৎকাঁল ভীঁরতবর্ষের পশ্চিমে বাহলীক (বালখ. ) 

শৈ ও তাহার অন্যান্তরেও কিয়, দেশ অধিকার করিয়াছিল, তাস? 

'গকেই সংস্কত শাস্ত্রে যবন নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেদ | এই শিপ্প- 
[পিতে অশৌক রাজ! দ্বার! নাঁশা দেশে চিকিৎসালয়ষ্ পন প্রসঙ্গে 
ল্লিখিত হইয়াছে যে * অন্তিষোঁকে নম যোন লাঁজয় বাপি তস 

স্বন্তিরকন সাঁমন্তা লাঁজানে দেব নিমস্পিরল পিয় দালিনে। বনো ছে 

ভ্িকিছা কত11” “ অন্তিযোক নামে যোন রাজার রাঁজ্য যাহাতে 
সেই অন্তিযোকসের সামন্তগণ রাঁজত্ব করিত, ই রাজ্য পর্য্যন্ত সর্বত্র 

দেবপ্রিয় প্রিয়দ্শপি অশোক রাঁজার দ্ধিপ্রকার চিকিৎসা স্থ্খপিত 
হুইল ।” পরন্ত গ্রীক ও পারসীক ইতিহাসে অস্তিয়োকল ( 4১06100185 ) 
রাজার রাঁজ্য বৃত্তাঁজ বিস্তারিত আছে, তদন্তর্গত তাহার রাঁজত্ব কালেও 
অন্য অন/ ব্যাপাঁরের সহিত অশোক রাঁজাঁর রাজত্ব কাল আঁদির এক্য 
করিয়। নির্দিষ্ট হুইয়াঁছে যে ও্রীক অন্তিয়োকসই যৌন রাজ শব্দে প্রণীত 
হইয়াছে । পখলি ভাষার যৌন শব্দ সংস্কৃত ভাঁষার যবন, অতএব 
সংস্কৃত গ্রন্থ্কাঁরের। উক্ত গ্রীকদিগকে যে যবন বলিতেন তাঁহার সংশয় 
নাই | বিশেষতঃ যখন বরাহমিহির যবনদিগকে জ্যোৌঁতিঃ শাস্ত্রে সাক 
পারদশা পে স্বীকার করিয়ছেন, তখন শ্রীকের। যে যবন জাতি 
তাহার প্রতি কোন আপত্তি নাই, যেহেতু পুরা কাঁলে শ্রীকেরা এই 

শু ২ লাশ শীল পাশা পিপি পিশীতি শশী তিশশ শি? পেশি শািশশ ল শীশাশিিশি 

1 পাবাণ দ্কাম, পপ্রাদিভে খোনদিত বর্ণ প্রতৃভি যে সকল শিল্প কাধ হবার) সপ্পন্প চধ ভাভার মাম শিল্পা লিপি। 
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শাপ্তে সুপতিত ছিলেন | অনুমান হয় অযোনিঅ দেশীয় বি 
প্রীকদিগের হইতে এই নাঁম প্রসিদ্ধ হইয়! থাঁকিবেক | হিজর ভা 

ইস্াদিগের মাম যবন। বর্তমান পাঁরসীক ও আরবীতে যুনান্দি 
প্রীচীন পারসীক তাঁষাঁর শবাগ্রমূর্ত বর্ণের শিপ্প লিপি (08176. 

11080111)61008 ) খাহাঁর অর্থ নিম্পাঁদন সম্প্রতি হইয়াছে,তাহাতে 

শব্দে ইহ্থাদিগের মাম লিখিত আছে | অতএব গ্রীক অযো 

হিক্র যবন, পারলীক ও আরবী যুনাঁনি, প্রাচীন পাঁরসীক যুনা, প 
যৌন এবহ সংস্কৃত ষবন শব্দ গ্রীক জাতির প্রতিপাঁদক এবং তা? 

এক মুল হইতে নিষ্পন হুইয়াছে। গ্রীক জাতির প্রতিপীদক 
সমস্ত শব্দের পঁঘ ৮ বর্ণ বালা রীতি অনুসারে «জ" বা,অ? »। 

ন্যাঁয় উচ্চারণ না করিয়! প্রকূত সংস্ক,ত ভাষার নিয়ম ক্রমে প্রায় £ই 

শঙ়ের ম্যায় করিবেন এবং তাঁহার £ব"' দন্তা উচ্চারণ করিবে। 
তত্তববোঠ | 

রেবা নদী-_নর্্াদাঁর নাম রেব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে | 
লোহিত্যা নদী--হিমবহ পর্বত হইতে উদ্ভব হইয়াছে | ব্রহ্মপুত 

নাম লোহিত্যা | উঃ বিঃ। 

বিদর্ভ--মাগপুর স্থলে বর্ণিত হইয়াছে | 

বিদিশা-বর্তমাঁন ভিলসা। ইহ! মালব দেশ-এ্রবাঁহিত বেত 

বতীনদী তীরে স্থাপিত । বেত্রাবতীকে অনেকে বেত ীনদী বলি 

অনুমাঁন করেন। তত্ববোঃ | 

শরাঁবতী--ভাঁগবত অস্ুসারে শবস্ত নামে রাঁজা এই নগরী স্থাপন 

করেন, তজ্জন্য ইহার নাম শরাঁবতী ; বায়, লিঙ্গ এবং কুর্ম পুরাণে শরা 

বতী গেধড় দেশের মধে] উক্ত হইয়াছে । কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা আযোধ্যার 

অংশ বলির! সচারাঁচর অনুমিত হয় | অযোধ্যার মধ্যে ফাইজাবাদ ৫ 

স্থান, প্রায় সেই স্থানই শরাঁবতী | উঃ বিঃ] র 

শিগ্রালদী-__মালোয়ার সান্নিধ্য বিদ্ধ গিরির পশ্চিম ভাগ পা 

পধত্র নামক পর্বন্ত হইতে উদ্ভব হইয়াছে । এই শিপ্রা। তীরে অবস্ত 

নগরী অবস্থিত | 
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শৃরসেন দেশ--বর্তমান মরুরা। ইহার অধিধানিরা শেধরসেলি, 
এপরিয়ানের মতে শৃরশেনি বর্ণিত হইরাছে। ভত্ববোঃ | শুরসেন মাম 
রাজা এই দেশ স্থাপন! করেন | শৃরমেনের পু উগ্রসেন, উগ্রসেনের 
পুত্র কংস | 

সপ্তকুলাচল -মহেক্, মলয়ঃ সহ্য) শুক্তিমতি, খক্ষ, বিদ্ধা এবং 
পারিপাত্র এই সাতটি সগুকুল পর্বত বলিয়। উত্ত হইয়াছে | উঃ বিঃ | 

সহা পর্ধত--পণ্চিম ঘাঁট পর্বতের উত্তর অংশের নাঁম সহ্য পর্বত; 
এই পর্জত হইতে গোঁদাবরী, ভীমরথী ও ক্ুঞ্চবর্ণ। নদী উদ্ভব হুটরাছে ! 
ইহাদের মধ্ে বর্তমান কালে ভীমরথী ভীম! ও কৃষ্ণাবর্ণ। কষ] নামে 
প্রনিদ্ধ আছে । তন্ত্ববেঃ। ইহু| কগ্্রনের নৈকটবর্তরঁ | 

স্ক্মদেশ-বঙ্গরাঁজ্যের পুর্ব উত্তর অংশ ত্রিপুরা ও আরাকান স্্গ 
দশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । তত্ববোঃ | 

হুন জনপদ--ভ।রত বর্ষের উত্তরদিকস্থ দেশের লাম হন | আঃ রিঃ 

৮ মখণ্ড। 





উপসংহার । 

- স্পা টি (8৮০৮. 

বহকালারন্ধ সাহিত্য সংগ্রহের রঘ্ুরংশ খানি এড দিনে অন্ধু- 

বাঁদিত হুইয়। সম্পূর্ণ হইল। আমরা থে উহ! মূল ও টীকা সহ সমাপন 

করিয়া উঠিতে পারিব মে পক্ষে অনেকেরই সংশয় ও অবিশ্বাস 

জন্মিয়াছিল । এক্ষণে ভীহাদের তে সংশয় ছেদ ও অবিশ্বাসটি 
অপনীত হইল বলাতে যদি কেহ অতুযুন্তি বিবেচন! করেন তবে 
ক্রাহার নিকট সবিনয় প্রার্থন। করিতেছি যে তিনি অনুগ্রহ পুর্বক 

আমাদের এ অপরাধটি ক্ষম! করিবেন । 

সত্কার্ধ্ের অন্তষ্ঠানে লোকের যেমন অন্বরাগ ভাঁজন হওয়া 

' যায়, তেমনি আবার তাহার ব্যতিক্রমে বিদ্রপ ও বিরক্তির স্থল 

হইয়াও পড়িতে হয় । যন্দিও বিবিধ পুস্তক প্রকাঁশিকাঁর উদ্দেশ্যের 
এাভি গ্রাহক মণ্ডলীর একটুকু অন্রাগ অন্তত হয়; কিন্তু আবার 
উহার কার্ধয-গতির ৈথিল্যের প্রতি একটি বিরক্তি ভাবও দৃষ্ট 
টহইয় থাকে । আমর এই সঙ্কট স্থল হইতে উত্তীর্ণ হইবার মানসে 
আমাদের কতিপক়্ বিশেধান্থৃকৃল্যকারী ও উহ্সাহী গ্রাহক গণ 
সন্পিধানে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করি £য “তাহাদের কাহার পক্ষে 
বিশেষ কমতি কিতা ভার তোধ না হয় এরূপ বিবেচনা করত যদি 

তাহার! কৃপালু হইয়া! কিছু কিছু দিয়া যথাসম্ভব কিঞ্ৎ মুল 
ধনের সংস্থান করিয়া দেন তাহ! হইলে সেই সঞ্চিত অর্থের সাহায্য 

বিবিধ পুস্তক প্রকাশিক। কিছু দিন অবাধে চলিয়া গেলে উহ্থা 
অচিরাৎ শ্বাবলম্ব হইয়। স্থায়িত্বের পথে উপনীত হইতে পারে ) 
আমাদের ভাগ ক্রমে এই প্রস্তাবটি এ হিতব্রড মহাঁশযদিগের 
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হুদরঙ্গম হওয়াতে তাহারা অনেকেই ইহাতে অনুমোদন ক 
যাছেন ও করিতেছেন | এক্ষণে গ্রাহক সাধারণকে বিনয় পু. 

জানাইতেছি যদি তীহাঁরাও সদয় হদয়ে দ্বাদশ অন্ততঃ ছয় সংখ 

অগ্রিম মুল্য প্রদানে সম্মত হইয়! উল্লেখিত প্রস্তাবের পোঁষকতা ক! 
তাহা হইলে আপাততঃ অভিশ্রেত মূলধন সঞ্চয়ের পক্ষে ও 

ধিক উপকার হয় এবং পক্ষান্তরে সেই ধনটি রক্ষার বিস্তর সু 

হইয়। উঠে। এবব্িধ বিষয়ে ২1৪ টাকা অগ্রিম স্বরূপে দিয়! মাহ 

কর! কিছু নিতান্ত তারবহ বোধ হয় ন।; কেবল একটুকু বিশ্বা 
কার্ধ্য মাত্র । যেকাধ্য অধিক লোকের সাহাঁধ্য সাপেক্ষ বিশ্ব 

ব্যতীত তাহা! কখনই সফলত। লাত করে ন।। 

আমর। কৃতজ্ঞচিত্তে এব€ মুক্তক্ঠে বলিতেছি গ্রাহক শ্রেণ' 

মধ্য কোন কোন মহাশয়ের! আমাদের প্রতি বিশ্বাস পুর্ধক অনুগ্র 

প্রকাশ না করিলে জামর| সমাপনোনম্ম,থ গ্রন্থ খানি শেষ ও গ্রন্থ 

স্তর আরম্তকরিতে কখনই অগ্রসর হইতে পারিতাম ন। । আমঃ 

তাহাদের এই কৃত উপকারটি কম্মিন্ কাঁলেও ভূলিতে পারিব ন। 
এক্ষণে ভরসা ইইভেছে যে সেই মহানুভতবদিগের রুপা বলে বিৰি 

পুস্তক এঁকাশিকা সংরক্ষিত হইবে এবং ক্রমশঃ সন্বদ্ধিত হইয় 

নিরন্তর গ্রাহকগণের তুষ্টি সাধন করিবে । 

যে সকল পণ্ডিতগণের পরিশ্রমে রদ্ুবংশ খানি অন্ববাদিং 

হইফ্া উঠিয়াছে এস্কলে তীহাদের নামোলেখ করিতেছি । শ্বদে 

শানুরাণী শ্রীযুক্ত বারু কাসশীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পুরাণ সংগ্রহের 

মহাভারত অনুবাদ কাধ্যে যাহার। সহায়ত। করিয়াছিলেন, তাহাদের 

মধ্যে শ্রীঘুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশশ ও শ্রীযুক্ত হেমচক্দ্র ভট্টাচার্য) 

আমাদের রগ্ুবংশের অন্ববাদ কার্ধেয ব্রতী হন । শ্রীযুক্ত অযোধ্য।- 

নাথ পাকড়াশী মহাশয় প্রথম সর্গের কএকটি ক্সোক অনুবাদ করিয়াই 

কলিকাত। ব্রাহ্ম সমাজের কার্ধে; আবদ্ধ হন? তর্নিবন্ধন শ্রীযুক্ত 



৩/০ 

হেমচজ্জ.ভউীচার্ষ। মহাশয় আমাদের এই কার্চের ভাঁর গ্রহণ করেন 

প্রথম সর্গের কয়েকটি শ্লোক ব্যতীত আদ্যোপান্ত সমুদাঁয় রঘুবংশ 
খানি উক্ত ভট্টচার্ষয অনুবাদ করিয়াঁছেম। ইনি এক্ষণে তত্ববোধিনী 

পত্রিকার সম্পাদক । আমরা ইহার রচন! শক্তির পরিচয় কি দিব) 

উল্লিখিত মহাভারত ও এই রঘ্ুবংশ এবং বর্তমান তত্ববোঁধিনী 

পত্রিকাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আঁমরা ইহাঁর সদ।- 
শয়ত] ও অমায়িকতা গুখে যারপর নাই আপ্যায়িত আছি ।পরিশেষে' 

বক্তব্য হুগলী নর ম্যাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন 

বিদ্যারত্ব এই রঘু বংশের কএক সর্গ অন্বগ্রহ পুর্মাক দেখিয়। 

দিয়াছেন। ইনিও একজন এ মহাভারতকার্ষ্য লিগু ছিলেন । 

আমরা এই সকল উদার চরিত পণ্ডিতগণের সহায়তা, বিদ্া'নু- 

গী, দেশহিতৈষী ধনবঁন্ মহাঁশয়দিগের বিশেষ আন্ুকল্য এবং 
উৎসাহী পাঠক ও সহৃদয় বান্ধব বর্গের সাহায্য অবলম্বন পুর্থক 
হ1 কবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ খানির অন্রপাদ,সস্ঞন করাতে 

'অপেক্ষ'কৃত কিছু সাহস পাইয়াছি ; এক্ষণে কবিবর ভারবি বিরচিত 

'কিরাতার্জ,নীয় কাব্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম । উক্ত শ্রীযুক্ত 
'হেমচক্্র ভউরীচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ খানিও অনুবাদ করিতেছেন ! 

আসর ভরসা করি যে বিবিধ পুস্তক গপ্রকাশিকাঁর শ্রাহক 

মহাশয়ের! পুর্বব এ গ্রস্ত খানির প্রতি ও কপ! দৃষ্টি রাঁখিবেন এবং 

নিরন্তর উত্সাহ পরিবদ্ধনে আমাদিগকে কৃতার্চ করিবেন । 

রদ্ুবংশের প্রথম পাঁচ সর্গের অনুবাদান্তর্গত ডুরূুহ শব্দ 
গুলি প্রথম সংখ্যার শেষে একটি স্বতন্ত্র পত্রে প্রকাশিত ভই- 

'যাছে। ভদবশিষ্ট চৌদ্দ সর্গে যে সকল দুরূহ শন্ষ আছে তৎুসমু- 

দায় ইহার শেষে একটি স্বতন্ত্র পত্রে মুদ্রিত করিয়া! দেওয়| হইল । 
প্রথম সংখ্যার শেষের সেই পত্রের সঙ্গে এইটি সংযুক্ত করিয়। 
লইলেই কার্য চলিতে পারিবে । তদ্তীত শ্রস্থ মধ্যে যে সকল 
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উ্ীজঃ ও রাজধাদ, 

হইয়াছে: তত্তাবঙ অব 
টস ৭ 

“প্রস্ততি করিয়া সর্ব ই 
পুতি প্রবর,ডাকৃতর 

'লাসেন সাহেৰ কৃত এ 

পত্রিকায় প্রীয়ুক্ত বাবু অকষাকুমা? ৃ 
ছু" 

ছি 

অন্যান্য গ্রন্থ হইতে উপ উর জ়াব্যা 
সং 

ইতিবৃত্ত, উহাদের পুরাক দীন না 

সৌসাদৃশ্য, বর্তমান নির্দিষ্ট স্থাই ঠা 

পুর্বক উক্ত পরিশিষ্ট যধ্যে ষহশ্রহ 

- কতদুর পর্যযস্ত কতা চা 

গ্রতি সমর্পিত হইল। ফি ইহা 
" * আইঞ্টে-কেচেস্ট সমন, 'আপনাদিগ 
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